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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT ELACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT ELACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT ELACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 16  DIA 16  DIA 16  DIA 16 
DE  JULDE  JULDE  JULDE  JULIOL DE 2009, NúmIOL DE 2009, NúmIOL DE 2009, NúmIOL DE 2009, Núm. 08. 08. 08. 08/2009./2009./2009./2009.    

 
 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
 
Alcalde:          Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:        Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 

Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU 
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC 
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC 
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC 
Sr. Jordi Font i Riu del Grup Municipal del PSC 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC 
 

A la Roca del Vallès, essent les vint hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna secretària adscrita en aquest Ajuntament, Montserrat Justribó i Parra, prèvia 
comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la 
Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de la interventora municipal, 
Júlia Mayans i Fuster, a la realització de la Sessió Ordinària Plenària, prèvia convocatòria 
per al dia d’avui a les vint hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
 

ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA    
    

A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió Plenària Ordinària 
realitzada el dia 21212121 de maig de 2009 de maig de 2009 de maig de 2009 de maig de 2009 i del de la sessió de la Sessió Plenària 
Extraordinària realitzada el dia 11116 6 6 6 de juny de 2009de juny de 2009de juny de 2009de juny de 2009.    
.    
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries 
 
B.1 Presa de possessió com a regidor del Sr. Santiago Raimí Fortuny. 
 
B.2 Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2007, del Compte de 
Gestió Recaptatòria i del Compte General de Gestió de Multes per infraccions de 
circulació relatius a l’exercici 2007.  
 
B.3 Obertura d’un nou termini d’informació pública de la modificació puntual del 
PGOU sobre imprecisions normatives, errors materials i adequació al traçat de noves 
infraestructures. 
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B.4 Expedient de contractació per la gestió del servei públic de neteja viària del 
municipi de la Roca del Vallès. 
 
B.5 Aprovació proposta del Pla Director del Parc Arqueològic i Ruta Prehistòrica del 
municipi. 
 
B.6 Aprovació del preu just i del conveni per al pagament de l’expedient d’expropiació 
tramitat per ministeri de llei, número 2/2008. 
 
B.7 Aprovació de les festes locals per a l’any 2010. 
 
B.8 Modificació de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua relatiu a la quota tributària. 
 
B.9 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “ Aprovar el catàleg del patrimoni 
cultural i arquitectònic del municipi” 
 
B.10 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “Proposta de creació d’un consell 
municipal de solidaritat i destinar l’1 % del pressupost propi a projectes de cooperació 
amb el 3er món” 
 
C) Control Gestió municipal 
 
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal. 
 
C.2 Resolucions d’alcaldia 
 
C.3 Informes d’alcaldia 

 
C.4 Mocions de Control 
 
C.5 Precs i preguntes 
 
 
 
A)A)A)A)    Assumptes de tràmitAssumptes de tràmitAssumptes de tràmitAssumptes de tràmit    
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.----    Bona tarda, donem inici a la sessió plenària ordinària de 16 de juliol de 
2009 quan són les 20 hores en punt. 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió Plenària Ordinària A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió Plenària Ordinària A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió Plenària Ordinària A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió Plenària Ordinària 
realitzada el dia realitzada el dia realitzada el dia realitzada el dia 21 de maig de 200921 de maig de 200921 de maig de 200921 de maig de 2009 i del de la sessió de la Sessió Plenària  i del de la sessió de la Sessió Plenària  i del de la sessió de la Sessió Plenària  i del de la sessió de la Sessió Plenària 
Extraordinària realitzada el diaExtraordinària realitzada el diaExtraordinària realitzada el diaExtraordinària realitzada el dia 11116 6 6 6 de juny de 2009de juny de 2009de juny de 2009de juny de 2009.    
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- El primer bloc de l’ordre del dia tracta dels assumptes de tràmit i s’han 
d’aprovar l’esborrany de les actes del 21 de maig i del 16 de juny que va ser una sessió 
extraordinària.  Algun comentari? Passem a votació de l’acta de 21 de maig. 
 
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 21 de maig de 2009 a votació, 
aquesta resta aprovada per unanimitat. 
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Passem a votació l’acta de 16 juny 
. 
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 16 de juny  de 2009 a votació, 
aquesta resta aprovada per unanimitat. 

    
B) B) B) B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòriesDictàmens, propostes o mocions resolutòriesDictàmens, propostes o mocions resolutòriesDictàmens, propostes o mocions resolutòries    
    
B.1 Presa de possessió com a regidor del Sr. Santiago Raimí Fortuny.B.1 Presa de possessió com a regidor del Sr. Santiago Raimí Fortuny.B.1 Presa de possessió com a regidor del Sr. Santiago Raimí Fortuny.B.1 Presa de possessió com a regidor del Sr. Santiago Raimí Fortuny.    
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- El segon bloc de l’ordre del dia tracta de l’apartat de dictàmens, propostes 
o mocions resolutòries.  
 
El primer punt té com a tema la presa de possessió com a Regidor del Sr. Santi Raimí , 
prego al Sr. Santi Raimí que s’incorpori  al plenari. Havent rebut la credencial com a 
Regidor d’aquest Consistori i havent-se donat compliment al que disposa l’article 75.7 
de la Llei de bases de règim local, procedeix en aquest moment la presa de possessió 
com a Regidor.  
 
Sr. Santi Raimí  Fortuny jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions com a Regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
Sr.Sr.Sr.Sr.---- Raimí Raimí Raimí Raimí.- Si ho prometo  
    
Sr.Sr.Sr.Sr.---- Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde.- Bé, doncs ja es pot incorporar al Plenari, el felicito que tingui l’ocasió de 
treballar al servei al seu poble, el municipi de la Roca del Vallès. 
 
Sr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel Estapé.- puc intervenir,  si em permet.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Sí, i tant. 
 
Sr.  EstapéSr.  EstapéSr.  EstapéSr.  Estapé.- Des del Grup Municipal del PSC donar-li la benvinguda i estem a la seva 
col�laboració perquè pugui impulsar tots els projectes que des de l’àmbit de medi 
ambient, comerç i d’altres regidories que té sobre la seva competència faci falta.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies, si vol fer algun comentari el Sr. Raimí? 
 
Sr. RaimíSr. RaimíSr. RaimíSr. Raimí.- Jo només volia dir que a títol personal em fa molta il�lusió tornar a formar 
part d’aquest Consistori,  per tant, a partir d’ara estic a disposició dels tècnics i de 
l’Equip de Govern, a disposició de l’oposició, que malgrat tenir discrepàncies en alguns 
temes de la Roca crec que sempre hem tingut una relació de cordialitat que crec que 
es mantindrà, i sobretot em dec als ciutadans i ciutadanes de la Roca, que sàpiguen 
que a partir d’ara estic a la seva disposició pel que creguin oportú, moltes gràcies. 
 
Sr. Albert  Gil.Sr. Albert  Gil.Sr. Albert  Gil.Sr. Albert  Gil.----    Felicitar-lo, i res, la benvinguda que li hem donat a nivell personal fer-la 
pública i agrair-li la seva disposició i la feina que ve a fer. 
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B.2 Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2007, del Compte de B.2 Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2007, del Compte de B.2 Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2007, del Compte de B.2 Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2007, del Compte de 
Gestió Recaptatòria i del Compte GenGestió Recaptatòria i del Compte GenGestió Recaptatòria i del Compte GenGestió Recaptatòria i del Compte General de Gestió de Multes per infraccions de eral de Gestió de Multes per infraccions de eral de Gestió de Multes per infraccions de eral de Gestió de Multes per infraccions de 
circulació relatius a l’exercici 2007. circulació relatius a l’exercici 2007. circulació relatius a l’exercici 2007. circulació relatius a l’exercici 2007.     
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Bé, doncs amb l’empenta i la il�lusió d’en Santi que s’incorpora al Plenari, 
passarem al punt número dos de l’odre del dia que tracta de l’aprovació del Compte 
General del pressupost de l’exercici 2007, del Compte de Gestió Recaptatòria i del 
Compte General de Gestió de Multes per infraccions de circulació relatius a l’exercici 
2007, té la paraula el Regidor d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Manel ÁlvarezSr. Manel ÁlvarezSr. Manel ÁlvarezSr. Manel Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde, portem a aprovació el compte general del 2007. 
Començaré per fer un petit resum de la tramitació. Bé, en data 8 de juny de 2009 
tenim informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. Aquest informe favorable 
es publica al BOP el dia 11 de juny de 2009 i  té un període d’exposició de 15 més 8 
dies, segons diu la Llei. Durant aquest període d’exposició pública no s’han presentat 
reclamacions ni al�legacions, per tant, la Comissió es torna a reunir en data 13 de juliol 
de 2009 i emet informe favorable. Avui toca l’aprovació d’aquest compte general, un 
cop aprovat, si és que s’aprova, s’haurà de remetre una còpia a la Sindicatura de 
Comptes abans del 15 d’octubre, és el que diu la Llei. Avanço que anem tard, aquest 
és el compte general del 2007 i s’havia d’haver enviat a la Sindicatura de Comptes com 
a màxim el dia 15 d’octubre de l’any 2008, per diferents motius. Tots sabem que ha 
estat una any complicat, el pressupost també s’ha aprovat tard i fins ara no portem a 
aprovació aquest compte, tot i això el que hem de dir és que, òbviament, si es porta a 
aprovació és perquè s’ha informat favorablement i s’han respectat tots els terminis 
d’exposició pública. La documentació que s’adjunta a aquest Compte General és el 
balanç comptable, el compte de resultats econòmic i patrimonial de l’Ajuntament, 
l’estat de liquidació del pressupost, la liquidació ja la vàrem portar a aprovació ara fa 
uns quants plens i un document que és la memòria que segueix la instrucció 
comptable de l’ICAL, a part d’aquests quatre documents també s’adjunta un acta 
d’arqueig de diners en caixa, o sigui, els diners  que tenia l’Ajuntament en les diferents 
entitats bancàries al tancament del 2007 i unes certificacions de cadascuna de les 
entitats bancàries amb els saldos existents, principals indicadors d’aquest compte 
general, que ja es van explicar en el seu dia amb la liquidació. Com he dit abans, el 
deute viu a 31 de desembre de 2007 pujava a 8.837.000 € , la ràtio d’endeutament era 
del 97,2%, el resultat pressupostari  va ser d’1.553.000 €, gairebé d’1.554.000, i el 
romanent de tresoreria, després de fer els ajustaments oportuns per despeses generals, 
va pujar 1.368.000 €, no cal dir que són uns resultats positius, les quantitats ho diuen 
per si soles, però hem de tenir en compte, ja ho vàrem dir quan vam fer la liquidació, 
que són resultats molt condicionats per una plusvàlua, la plusvàlua del golf, que va 
entrar a l’Ajuntament l’últim mes de l’any  2007 i que ascendeix a 1.270.000 €. 
Aquesta plusvàlua s’està negociant, s’està parlant amb l’empresa que ha de pagar, i tot 
i que encara no hem cobrat l’Organisme està fent també les gestions oportunes i 
suposem que arribarem a bon port i s’arribarà a cobrar tot, per tant, el que portem a 
aprovació és el Compte de Liquidació de l’exercici 2007, aprovar també el compte de 
la gestió de recaptació que ha fet l’Organisme de la Diputació, aprovar també el 
compte de la gestió de multes que també ens gestiona l’Organisme de la Diputació, i 
un cop estigui tot això aprovat, hem d’enviar una copia a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya i al Tribunal de Cuentas a Madrid, gràcies. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- algun comentari Sr. Albert Gil? 
 
Sr.Sr.Sr.Sr.---- Albert Gil Albert Gil Albert Gil Albert Gil.- Cap 
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Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- Sí, el que és més sorprenent és l’any d’endarreriment que 
portem en l’aprovació del compte general, any d’endarreriment que pot portar 
conseqüències negatives per al municipi perquè el Departament de Governació 
condiciona el pagament de subvencions i l’atorgament de subvencions a que les 
comptabilitats dels ajuntaments estiguin presentades dins els terminis, per tant, és 
preocupant que es presenti amb aquest any d’endarreriment sabent els condicionants 
de la Conselleria de Governació i retard perquè no entenc les raons clares i objectives 
que han portat a aquest retard. Ja no ho vaig entendre, i ho vaig comentar, quan es va 
aprovar el pressupost. No s’entén aquest retard. Allò van ser tres mesos de retard però 
el Compte General i ara estem parlant d’1 any  de retard, que ha estat un any 
complicat?. En general els exercicis en un municipi no són senzills, sempre hi ha 
qüestions, però crec que s’ha de fer un esforç per part de la direcció política del 
Consistori perquè s’acompleixin els terminis, evidentment, perquè no podia ser d’una 
altra manera, s’han respectat els terminis d’exposició pública, un cop iniciat els 
procediments s’han acomplert, com no podien ser d’una altra manera, un Compte 
General en la situació que estem a l’Ajuntament des de fa ja molts anys en el que hi ha 
un Interventor, funcionari públic de carrera, evidentment, els comptes han d’estar 
absolutament clars i contrastats, per tant, en tot cas no hi ha res a dir sobre els 
procediments comptables de l’Ajuntament, ja que són els que fixa la llei, el que sí hem 
detectat nosaltres,  no com a errors comptables sinó qüestions en el treball habitual de 
l’Ajuntament  informacions que no ens han arribat a nosaltres, en els primers moments 
de mandat. Hem de recordar que aquest és un Compte General de  l’any canvi de 
mandat, per tant,  la primera part fins el 16 de juny, si no recordo malament, que 
correspon al mandat de l’antic Equip de Govern, i a partir del 16 de juny correspon al 
nou Equip de Govern. Hi ha algunes contractacions, informes i estudis que 
desconeixíem nosaltres i no havíem vist en resolucions d’Alcaldia, o no havíem sabut 
veure, i que, per tant, demanarem poder veure aquests informes i procediments de 
contractació, això sí que ens ha cridat l’atenció sobretot en la línia de transparència 
que l’Equip de Govern va dir que volia impulsar. Després, hi ha una altra cosa que ens 
preocupa, vostè ha fixat una transparència en el termini de presentació del Compte 
General, no ja pensant en aquest que ja portem un any de retard, evidentment es 
podrà presentar abans del 15 d’octubre d’un any després, sinó que en aquests 
moments ens trobem en l’any 2009 i hauríem d’estar fent el procediment d’aprovació 
del Compte General del 2008 i s’hauria d’haver presentat tota la liquidació del 2008 i 
en aquests moments, no s’ha iniciat cap tràmit, per tant, serà difícil que aquest any 
puguem acomplir aquest termini del 15 d’octubre del 2009 per presentar els comptes 
del 2008. El que els demanem és que facin l’impuls polític necessari perquè la 
maquinària administrativa de l’Ajuntament i tècnica pugui treballar per acomplir 
aquests terminis, nosaltres veiem molt difícil que aquest any es pugui fer perquè 
coneixent i veient el procediment de quan vàrem començar l’aprovació inicial és molt 
just que s’arribI aquest any a poder-ho presentar. Tot això va en detriment de la 
imatge que es dóna de l’administració pública, i en aquest cas de l’Ajuntament pel que 
fa a la transparència i al fer les coses ben fetes. Difícilment, podem exigir als altres  que 
es facin les coses ben fetes, quan nosaltres no acabem de fer-les bé, per tant, els 
demanem que facin aquest esforç i que, com a mínim, aquest any el retard sigui el 
mínim possible i no d’1 any de retard, i que es posi la maquinària perquè el Compte 
del 2009 es pugui presentar dins de termini. 
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari Sr. Manel Álvarez. 
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Sr. Manel ÁlvarezSr. Manel ÁlvarezSr. Manel ÁlvarezSr. Manel Álvarez.- Bé, el que li puc dir és que ara s’està acabant la liquidació del 2008, 
s’està treballant intensament a nivell tècnic, l’impuls polític està donat, les ordres estan 
donades i la resposta tècnica entenem que la tindrem i aquest és el compromís que a 
nivell polític podem comentar avui. Miri, es fa el que es pot, i en moments en què la 
situació econòmica, ja li he comentat abans, és la que és, de vegades comporta 
aquesta situació, però com ja he dit les ordres estan clares,  els terminis també  i és 
intenció de tothom no només dels polítics, sinó que entenem que també dels tècnics, 
que els terminis es compleixin i en aquesta línia treballarem i intentarem que 
s’aconsegueixi i  el compte el 2008 es pugui aprovar aquest any, aquesta és la intenció, 
gràcies. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- algun comentari més? 
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- Molt breu, esperem que així sigui per poder  posar-nos al dia 
com òbviament ja tots tenim clar que aquest any serà difícil posar-nos al dia, almenys 
que al 2009 ens podem posar al dia. Moltes gràcies.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Gràcies, passem a votació. 
    
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
“VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’exercici 2007. 
 
VIST l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de dia 8 de juny de 2009. 
 
VIST que tal i com estableix l’article 212 del Real Decret Legislatiu pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, el Compte General i l’Informe de la 
Comissió Especial de Compte han estat exposats al públic.  
 
VIST que l’anunci d’exposició es va publicar el dia 11 de juny de 2009 al Bolletí Oficial 
de la Província pel termini de quinze dies més vuit per presentar reclamacions, 
objeccions o observacions, que finalitzà el dia 9 de juliol de 2009.  
 
VIST que en el termini previst no s’han presentat reclamacions, objeccions o 
observacions al Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’exercici 
2007.  
 
VIST l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes del dia 13 de juliol de 
2009. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent dictamen:  
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès relatiu a 
l’exercici 2007. 
 
SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2007. 
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TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió de Multes per infraccions de circulació relatiu a 
l’exercici 2007 realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona. 
 
QUART.- Sometre al Ple de la Corporació l’aprovació del Compte General de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès juntament amb els informes de la Comissió Especial 
de Comptes.  
 
CINQUÈ.- Degudament aprovat pel Ple, el Compte General es rendirà a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas. ” 
    
B.3 Obertura d’un nou termini d’informació pública de la modificació puntual del B.3 Obertura d’un nou termini d’informació pública de la modificació puntual del B.3 Obertura d’un nou termini d’informació pública de la modificació puntual del B.3 Obertura d’un nou termini d’informació pública de la modificació puntual del 
PGOU sobre impPGOU sobre impPGOU sobre impPGOU sobre imprecisions normatives, errors materials i adequació al traçat de noves recisions normatives, errors materials i adequació al traçat de noves recisions normatives, errors materials i adequació al traçat de noves recisions normatives, errors materials i adequació al traçat de noves 
infraestructures.infraestructures.infraestructures.infraestructures.    
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- El tercer punt de l’ordre del dia tracta de l’obertura d’un nou termini 
d’informació pública de la modificació puntual del PGOU sobre imprecisions 
normatives, errors materials i adequació al traçat de noves infraestructures. 
    
Aquest punt respon al compromís que vàrem assumir  que els 30 dies que fixa la 
legislació vigent quan es fa una tramitació d’una modificació del Pla General, com la 
que es va aprovar al mes de maig, fos una mica més generosa per facilitar la màxima 
transparència i el màxim coneixement d’un document que d’altra banda ha estat 
abastament publicitat, que s’ha fet un procés participatiu amb tres sessions 
informatives, una sessió de debat i una altra de conclusions, que, per tant, la ciutadania 
coneix prou bé, que en aquests moments, sinó recordo malament,  superats aquests 
30 dies hi ha tres al�legacions presentades i que per donar més facilitats en als 
ciutadans i puguin presentar més al�legacions, si ho consideren oportú, allargarem el 
termini 30 dies més i tenint en compte que el mes d’agost no és hàbil, el termini 
s’allargarà a partir de la darrera publicació 30 dies que probablement acabaran  a finals 
de setembre  i donarà les màximes possibilitats als ciutadans. Si en el termini que va 
concloure la primera fase d’aquesta informació pública, que si no recordo malament 
era el 8 de juliol, fins que torni a estar obert aquest procés es presenten al�legacions es 
demanarà en els ciutadans que les ratifiquin en el període que això estarà vigent, per 
tant, haurem tingut un termini que, realment, s’haurà allargat uns noranta dies, de tal 
manera que el procés serà el màxim de transparent i hauran hagut les màximes 
possibilitats d’anàlisi i estudi  del document i de presentar al�legacions, si es creu 
oportú. Algun comentari Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Albert GilSr. Albert GilSr. Albert GilSr. Albert Gil.- No 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- No, en tot cas comentar que ens sembla bé que s’allargui aquest 
termini. Ja ho vàrem comentar en el Ple d’aprovació inicial d’aquest expedient i salvant 
l’aclariment que vàrem tenir a la Comissió Informativa sobre si l’agost era, o no, hàbil, 
això ens dóna tranquil�litat ja que la preocupació nostra era que això sortís publicat el 
mes d’agost ja que és un mes de difícil consulta perquè, malgrat que hI ha hagut 
poques al�legacions i aclarit aquest tema per part de Secretaria, perfectament d’acord a 
que s’obri un mes més en un tema tant important com és aquest pel municipi, i donar 
el màxim temps perquè la gent s’ho estudiï . 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Alcalde.Alcalde.Alcalde.Alcalde.---- Passem a votació 
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Conclòs el debat per alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per 
unanimitat quin text, literalment, diu:  
 
“Vist el projecte de Modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbana sobre 
imprecisions normatives, errors materials i adequació al traçat de noves 
infraestructures, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament i formulat per 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.  
 
Atès que va ser aprovat inicialment pel ple de la corporació en data 21 de maig de 
2009. 
 
Atès que es va publicar edicte de l’aprovació en el BOPB, en el DOGC, en el diari el 
Punt, a la web municipal. 
 
Atès que es va notificar l’acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge, al 
Departament  d’Agricultura, d’Alimentació i Acció Rural, al Ministeri de Foment, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua i als Ajuntament confrontants a la Roca del Vallès.  
 
Atès que la data de l’última publicació va ser en el DOGC número 5395 en data 
08/06/09.  
 
Atès que s’exposava al públic pel termini d’un mes, termini que fineix en data 
08/07/09. 
 
Atenent el prinicipi de publicitat i participació en els processos de planejament 
establert en l’article 8 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 2.f) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
Atès que els articles 15.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme preveu que les administracions públiques han de 
fomentar la participació social en l’activitat urbanística, i en especial, en l’elaboració i 
tramitació dels instruments de planejament urbanístic, i en tot cas han de sotmetre 
aquests instruments als tràmits d’informació pública previstos en la Llei d’urbanisme i el 
Reglament de la llei.  
 
Atès que la voluntat d’aquesta corporació ha estat sempre fomentar la participació 
ciutadana en la redacció del planejament, exemple d’aquesta voluntat va ser 
l’aprovació pel Ple en data 24/07/08 un avanç de la modificació, del qual es va derivar 
un procés participatiu seguit abans de l’aprovació inicial.  
  
Atenent que el període d’informació pública ha recaigut en dates estivals, es proposa 
obrir un nou termini d’informació pública d’un mes per tal de facilitar la participació 
ciutadana, i en el seu cas, si correspon, poder millorar i enriquir el document 
inicialment aprovat per aquest Ajuntament.  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 83.1 i 4 del TRLU i l’article 22.2 apartat c) 
de la Llei de Bases del Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 
d’abril, i la Disposició adicional novena del Real Decret Llei 2/08, pel que s’aprova el 
Text Refós de la llei de sòl.  
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- OBRIR un nou termini d’informació pública d’un mes per tal de facilitar la 
participació ciutadana, i en el seu cas, si correspon, poder millorar i enriquir el 
document inicialment aprovat pel ple en data 21 de maig de 2009 de Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació urbana de la Roca del Vallès sobre imprecisions 
normatives, errors materials i adequació al traçat de noves infraestructures, redactat 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament i formulat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes el projecte de 
modificació del Pla General mitjançant inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Diari El 
Punt i al Taulell d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web www.laroca.cat” 
    
B.4 Expedient de contractació per la gestió del serB.4 Expedient de contractació per la gestió del serB.4 Expedient de contractació per la gestió del serB.4 Expedient de contractació per la gestió del servei públic de neteja viària del vei públic de neteja viària del vei públic de neteja viària del vei públic de neteja viària del 
municipi de la Roca del Vallès.municipi de la Roca del Vallès.municipi de la Roca del Vallès.municipi de la Roca del Vallès.    
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.----    El punt B-4 de l’ordre del dia tracta de l’expedient de contractació per la 
gestió del servei públic de neteja viària del municipi de la Roca del Vallès. 
    
El retirarem de l’ordre el dia i no el passarem a votació, no obstant això s’ha de votar la 
retirada. Algun comentari? 
 
Sr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel Estapé.- No l’hem entès, sincerament, ens pot tornar a explicar el per què es 
retira aquest tema de l’ordre del dia? 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Es donen circumstàncies, en aquests moments, que no estan prou 
madures però que probablement permetran treure aquest contracte a licitació amb 
unes altres condicions econòmiques que milloraran les prestacions i qualitat del servei. 
Llavors, en el moment que s’han vist aquestes possibilitats i aquest anàlisi cal refer 
aquest plec per tornar-lo a presentar, que és el que farem. 
 
Sr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel Estapé.- Ja li hem explicat que en aquest tema nosaltres donarem el nostre 
vot favorable perquè tenim molts dubtes de com està plantejat aquest plec de 
condicions, en tot cas estem a la seva disposició per poder-lo treballar i resoldre 
aquests dubtes de la forma més satisfactòria del municipi. 
 
Sr AlcaldeSr AlcaldeSr AlcaldeSr Alcalde.- Passem a votació  
 
Concloses les intervencions per l’alcaldia, es passa a votació  la retirada del punt B-4 de 
l’ordre del dia, la qual queda aprovada per unanimitat dels assistents a la sessió. 
    
B.5 Aprovació proposta del Pla Director del Parc Arqueològic i Ruta Prehistòrica del B.5 Aprovació proposta del Pla Director del Parc Arqueològic i Ruta Prehistòrica del B.5 Aprovació proposta del Pla Director del Parc Arqueològic i Ruta Prehistòrica del B.5 Aprovació proposta del Pla Director del Parc Arqueològic i Ruta Prehistòrica del 
municipi.municipi.municipi.municipi.        
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.----    El punt B-5 tracta de Aprovació proposta del Pla Director del Parc 
Arqueològic i Ruta Prehistòrica del municipi. Té la paraula la regidora de Turisme i 
medi ambient la Sra. Montserrat Ametller 
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Sra Montserrat Ametller.Sra Montserrat Ametller.Sra Montserrat Ametller.Sra Montserrat Ametller.----        Hola bona tarda, portem la proposta d’aprovació d’aquest 
Parc Arqueològic i Ruta Prehistòrica, ja l’hem presentat prèviament al públic i al 
municipi de la Roca i als Regidors també, possiblement molts dels assistents ja vàreu 
assistir a la presentació. Miraré de no ser massa exhaustiva, però sí fer un repàs perquè 
aquell que no hagi assistit, pugui tenir el seu criteri respecte el que plantegem en  
aquest Pla i en aquest projecte de Parc Arqueològic. Inicialment es va preveure en 
aquesta presentació un repàs sobre quins són els jaciments, la majoria ja els coneixeu, 
per situar-nos, estan entre en el vessant, en la carena de Céllecs i entre la vall de 
jaciments, tenim dos parts de jaciments, una ruta més de cara al nord propera a la 
masia de Can Planas, i en una altra zona, més de cara al sud, propera a la masia de Can 
Gol, hi ha qui en diu la Ruta Nord o la Ruta Sud o la Ruta Prehistòrica 1 i la Ruta 
Prehistòrica Sud. Un dels primers dolmens, que té una riquesa important en edat és del 
2500 aC, està en una finca privada, és el dolmen de Can Gol I, un altre és el domen o 
cista, que no arriba a dolmen, és el Dolmen de Can Gol II,  que està ja a l’itinerari 
pròpiament que vam fer el dia de la visita a la Ruta Prehistòrica, una de les pedres i 
sepulcres artificials, potser més cridaner i més agradable de visitar per la seva estructura 
i que ressalta sobre les altres, és aquesta Roca Foradada que és més o menys del mateix 
període, és un neolític recent i una de les pedres més emblemàtica i el que ens ha 
donat peu a poder tenir tot aquest conjunt o almenys en aquest cas aquest jaciment 
declarat com  a bé patrimoni de la humanitat per la UNESCO són les pintures rupestres 
que es troben a la Pedra de les Orenetes, formen part d’un conjunt de pintures 
rupestres de tot l’arc del Mediterrani, en el nostre cas tenim una singularitat que la fa 
especialment atractiva i és una figura femenina, aquesta figura femenina no es troba 
pràcticament en cap indret de Catalunya, només en un jaciment a Lleida, i en canvi 
aquí queda un fidel reflex de la figura femenina d’aquella època, hem volgut també, 
una mica, exportar aquest dibuix  i en el logo que després  ensenyarem que proposem 
reprodueix aquesta figura femenina com a logo i emblema d’aquest Parc. La Pedra de 
les Creus, també és una pedra, potser no tan cridanera però amb unes creus vistoses 
que daten de diferents períodes. El dolmen de Céllecs, o Cabana del Moro, ja està en 
un indret més elevat de la Ruta. Aquí ja s’ha començat la pujada cap a Céllecs, cap a la 
muntanya, estaríem parlant al voltant d’una hora i una hora mitja per poder arribar fins 
aquí, a un pas molt tranquil, però és digne de veure i és, potser, el que conserva millor 
l’estructura de dolmen de corredor. Aquí s’acabaria la Ruta Sud i empalmaríem, qui 
tingui més ganes de caminar,  amb la Ruta de Can Planas, un d’ells seria el Dolmen de 
Can Planas, la Pedra de l’Escorpí, també és una cavitat natural que va ser utilitzada, 
aquest seria un element patrimonial que no és de la Roca, és d’Òrrius, però formaria 
part del conjunt per restar en un context que és considera que té valor patrimonial i 
digne, en el moment que correspongui, fer-hi la seva aportació. Masos i camins que 
també formen part d’aquest entorn, un d’ells molt interessant, és el Camí de Céllecs 
amb un itinerari que també tenim en alguna guia  pedagògica, és bastant curiós i 
agradable de fer, i les dos masies que donarien nom a aquests indrets. I doncs, perquè 
és important la Ruta?, ja ho sabeu, perquè és un dels jaciment dels més antics  de 
Catalunya, més ric en varietat, ens pot servir, i és el que pretenem, de promoció 
cultural i megalítica de la Roca i pugui ser un element identificatiu. Les construccions 
megalítiques són, bàsicament, el més important d’aquests jaciments i el que proposem 
és donar valor a aquests jaciments i que aquest Parc acabi formant part, aquí tenim 
una imatge que, evidentment, no es correspon  la realitat, és d’un projecte d’un 
municipi de la Borgonya a França, és del castell Guedelon a on han fet una proposta 
molt agosarada, han muntat una ciutat medieval  en un lloc on no hi havia res i els 
figurants que cada cap de setmana hi treballen són un atractiu turístic espectacular, no 
vol dir que hàgim d’anar en aquest indret però sí ens emmirallarem en diferents 
models que existeixen, no només en el nostre entorn més immediat, sinó a nivell 
europeu allò que ens pugui ser interessant. També proposem la creació d’un petit 
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quiosc, el format de la presentació ens posa un punt d’informació de Mataró, entenem 
que segurament aquests colors no es corresponen amb els que ens agradaria, però sí 
ens dóna idea que aquest punt d’informació pugui ser autònom tan amb personal a 
dintre com sense i sempre a mesura de les possibilitats pressupostàries o de 
subvencions que puguem tenir ho anirem tirant endavant. Els objectius ho hem mig 
comentat, protegir, protegir, protegir, aquest seria el primer objectiu de tots, no 
podem publicitar res si prèviament no protegim, aquest és el primer objectiu, protegir, 
posar en valor, i a partir d’aquí restaurar els elements patrimonials per evitar la seva 
degradació i la seva pèrdua definitiva. Certament, les pintures rupestres estan ja molt, 
molt deteriorades, però bé mirarem que els tècnics puguin fer en el seu moment el que 
creguin convenient, millorar també l’accessibilitat no cal fer una pista forestal especial 
però sí en aquells indrets que es pugui anar millorant, que pugui adaptar-se tota la 
Ruta, i tant qui vagi en cotxet com en  cadira de rodes, una primera part, la pugui fer 
amb certa comoditat, i, evidentment, l’objectiu turístic i cultural de promocionar la 
Roca del Vallès com a centre d’interès turístic cultural i de prestigi, tenim suficient 
riquesa patrimonial com per poder posar en valor i poder-nos defensar en aquest 
prestigi que volem obtenir. Això comportarà desenvolupament econòmic i 
fomentarem, també,  valors cívics i de respecte a l’entorn i al medi que ens envolta, per 
assolir-ho els treballs arqueològics són una de les primeres fites, ja hi ha molts treballs 
fets, l’empresa Estrats, que és la que ens ha fet aquest Pla, ja havia tingut molts 
contactes amb el municipi, ja té fitxes bastant obertes, no hem de començar de zero 
sinó que és anar acabant determinades fitxes que ja tenim obertes, per tant, aquestes 
excavacions, estudis documentals, projecte de recerca. Hi ha dues Universitats que 
treballen en projectes similars, una la Pompeu i l’altra l’Autònoma, miraríem de trobar 
recursos o equips dintre d’aquests dos projectes que ja estan engegats, obtenció 
d’imatges en 3D, per poder posteriorment una pàgina o tenir els mitjans de difusió 
més  adequats i moderns que puguem tenir, intentar projectes de caràcter europeus en 
la mesura que es puguin anar assolint. Què cal fer?. Doncs, una mica, em sembla que 
allà era un croquis, i aquí anar desenvolupant les mesures de protecció, la meseització 
en el moment que tinguem elements disponibles actuar al voltant de l’entorn i els 
itineraris, anar millorant mica en mica aquest entorn, equipaments de nova creació, ara 
sortirà el calendari per etapes, no seria imminent sinó que es faria en una etapa 
posterior, intentar fer un equipament digne, que tant podria ser un centre 
d’interpretació com ara a través de la Direcció General de Turisme els centre d’acollida 
turística tenen una altra vesant, no implica tenir un museu, no implica tenir unes 
característiques de museïtzació, sinó que diguéssim que és més light en quant a 
requeriments de cara al municipi, per tant, en funció del que consideri en aquest cas 
turisme, podríem intentar buscar aquest tipus de centre, difusió cultural. Van iniciar, 
per qüestions en aquest cas de logística, la festa prehistòrica, és a dir que seria una de 
les difusions culturals, mica en mica ja hem tret el cap en aquest món i per cert, la festa 
va tenir un gran èxit de participació, va venir tant gent de la Roca com de tota la 
comarca, de Granollers...es preveia també unes visites de la Ruta Prehistòrica, sortint 
un bus des de la zona de la Verneda que s’ha vist un lloc força adequat per tenir festes 
d’aquest tipus i per tant no descartem en un futur continuar-ho fent servir. El bus 
l’havíem previst per unes 150 persones i va acollir 248, això vol dir que hi va haver 
problemes de logística i s’ha d’acceptar, però potser no havíem previst que hi hauria 
tanta afluència de públic, per posteriors vegades hem fet ja la valoració i pretenem 
millorar aquests problemes de logística i respecte a la festa de la Verneda van arribar-hi 
a passar unes 600 persones, no a estar-hi físicament totes, sinó al llarg del matí. Bé, els 
números que remenàvem eren sobre les 300 o 400 persones i per tant vàrem superar 
les expectatives, cosa que ens anima molt perquè veiem que alguna cosa no hem fet 
malament i seguirem treballant en aquest camí. La difusió cultural com us deia és la 
que ja pretenem...estem preparant una guia didàctica també i bé, fer-hi diferents...la 
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creació de L’audetour , el programari, celebració de jornades, eh?, a mesura que 
puguem anar avançant, avançarem. La promoció de publicitat també està prevista en 
diferents mitjants, la implementació del parc i la ruta en el google earth és també una 
de les opcions que volem dur immediatament i mirant cap al futur només fer una 
consideració ja pràcticament al final, valorar que el parc arqueològic és una oportunitat 
que tenim, és una riquesa patrimonial que volem posar en valor i és una oportunitat 
que tenim tots plegats per crear, per explorar aquesta relació entre el lloc, el paisatge 
en el que vivim i el patrimoni que tenim, ens podem demostrar tots plegats que això 
ens pot donar una senya d’identitat pròpia, de la qual ens puguem sentir orgullosos i 
no ens cal anar a valorar altres territoris, sinó que ho tenim aquí.  
 
El cronograma d’aquestes intervencions, una miqueta la primera etapa ressalta les 
excavacions que es puguin dur a terme, per tant, la restauració, la primera etapa seria 
més de protecció, la construcció del quiosc la tindríem pensada en aquesta primera 
etapa i la difusió cultural que ja estem engegant.  
 
En una segona etapa anant més de cara al museu museogràfic o al centre d’acollida 
turística o al centre d’interpretació o el que en el moment oportú es consideri.  
 
La tercera etapa és la posada en funcionament pròpiament del centre i les fonts de 
funcionament. Els mecanismes que tenim previstos en primera instància serien de 
caràcter públic, si bé naturalment de caràcter privat s’intentarà trobar. L’obtenció 
d’aquests recursos passa per la institució que té per competència, per llei, de promoció 
i de protecció cultural que és la nacional de Catalunya a través de l’Associació General 
de Patrimoni i la subvenció de l’1 % cultural que és el que anirem demanant 
contínuament. La Diputació de Barcelona a través de la xarxa de municipis, el Consell 
Comarcal, el Consorci de Turismes, el Consorci del Parc Serralada, és a dir, totes les 
entitats al voltant de les quals estem involucrades i, evidentment, totes aquelles que hi 
tenen una responsabilitat per llei. La Direcció General de Turisme, que em sembla que 
aquí no hi és, però també i a nivell estatal la “ Dirección general de Patrimonio” ja ha 
fet una aportació i, per tant, continuarem estant en contacte amb ells i exigirem  l’1 %  
cultural de l’estat que és diferent del de la Generalitat. Els fons FEDER  en el moment en 
què es convoquin i altres fons i ajuts del sector privat amb els quals ja estem en 
contacte i que creiem que pot ser un molt bon ajut i això és tot. Per tant, espero que 
puguin donar-hi el vot favorable. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies, Montse. Algun comentari Albert Gil, en nom d’Esquerra 
Republicana de Catalunya? 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- Sí gràcies, bé, és un Pla que comença sobre un projecte recollit d’una feina 
feta, una feina feta que en el seu moment per qualsevol motiu es va aturar, però una 
feina bastant vàlida, una feina que la pots recuperar, la pots ampliar . Evidentment a 
mesura que la Montserrat ha anat parlant amb la pròpia empresa Estrats hem vist que 
ja ens servia per anar tirant endavant, però ells ens han anat presentant un projecte 
que està agafant forma, unes etapes que com la Montserrat deia han d’ésser del temps 
de protecció, però a mesura d’anar treballant perquè la gent conegui el nostre 
patrimoni, conegui el que tenim aquí darrera que hem de viure de cara a aquestes 
meravelles que podem tenir aquí, a tants pocs metres del poble que hem de ser un 
referent per la gent de la comarca i del país. Això de ben segur, però hem d’anar pas a 
pas, el que no podem fer és córrer, que ens entrin les presses. Hem parlat amb diversos 
departaments de la Generalitat i ells mateixos ens han dit que el que estem proposant 
és una bona feina, però el que hem de vigilar és el volum que ens agafa aquest 
projecte. Sempre que el tinguem controlat, podrem tirar endavant i si se’ns 
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descontrola és una cosa que podria fer que el que ens sembla que són beneficis, ens 
pugui comportar problemes, per tant, valorar des de cultura amb la Montserrat la feina 
que ha portat a terme tant l’empresa com ella mateixa. Bé, ens ha tornat a fer 
l’explicació de més o menys el que pretenem i sobretot doncs bé, tenir en compte que 
això és una cosa que no es podrà fer ni en 2 dies ni en 2 anys ni en 10 anys 
probablement i això és una cosa que ens quedarà a tots el veïns del municipi perquè si 
s’engega ara i després això no té continuïtat no serviria de res, per tant és una feina 
que tot just ara hem engegat i que hi haurem de treballar i que haurem de valorar 
necessitats i els pros i els contres de certes actuacions i res, convidar-los a afegir-s’hi 
com ja van fer en el seu moment amb el tema de valorar-ho i esperant el seu suport. 
Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Miquel Estapé? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí, des del Grup Municipal del PSC, primer de tot el que voldríem és 
felicitar a la regidoria per diversos motius:  
 
Primer de tot per la iniciativa, per impulsar aquest projecte i per recuperar en la mesura 
del que és possible la Ruta prehistòrica. Recordo molt bé que a principis d’aquest 
mandat, vostè, Sra. Ametller ens va cridar a mi i si no recordo malament al company 
Jordi Font per assabentar-se  dels detalls de com havien anat aquests projectes en el 
passat i li vam explicar les diferents tasques que s’havien portat en diferents mandats i 
vostè va tenir una actitud molt oberta i molt receptiva i aleshores ja li vam comentar 
que la qüestió principal aquí no era la redacció d’un Pla Director, sinó que era trobar la 
forma d’actuar en aquests terrenys atès que són de propietat privada. Aquesta era la 
gran qüestió que havia impedit actuar en anteriors mandats, no n’hi cap altra, fins al 
punt que s’havia redactat un Pla Director l’any 2004 i no es va poder executar 
precisament per no tenir el permís dels propietaris per actuar en aquests terrenys. Els 
terrenys on estan ubicades totes aquestes restes megalítiques  i que els propietaris de 
cap de les formes donaven la seva autorització. La nostra felicitació per la iniciativa que 
vostè ha agafat, la nostra felicitació per la festa per l’èxit de la festa de la prehistòrica, a 
més a més va ser un acte molt reixit, molt participatiu  que a més a més  d’un vídeo 
que no havíem vist la majoria dels habitants de la Roca, si no recordo malament era 
dels anys 40. El vam poder veure, també cal dir-ho gràcies a què l’Ajuntament de 
Granollers  que ho ha conservat durant aquest temps, però m’agradaria fer menció al 
museu de Granollers perquè en el seu moment no es va fer aquest comentari. Jo en 
aquest àmbit de les felicitacions li voldria fer una pregunta: En quin estat estant les 
negociacions que s’estan realitzant amb els propietaris? Tenim coneixement que s’ha 
fet alguna cosa en aquest sentit perquè és lògic i raonable i el que m’agradaria,  li 
tornaríem a preguntar perquè fa un mes i mig aproximadament quan va fer la 
presentació d’aquest document que també li vam agrair , li vam dir que la qüestió és 
que els propietaris és l’aspecte clau per poder actuar i no trobar-nos com ens vam 
trobar al passat que el projecte no pogués avançar. Li volia preguntar d’entrada 
aquesta qüestió i després li voldria fer 3 crítiques.  
 
La primera és que estem en un moment de crisi. Això és sobradament conegut per tots 
i més, per vostè que porta la regidoria de serveis socials. Aleshores, és clar quan es 
munta una acte que va ser molt maco, però que amb les circumstàncies actuals, jo crec 
hem d’actuar amb molt de rigor, amb molta prudència amb la despesa econòmica i 
ens trobem ara amb algunes resolucions d’alcaldia com l’acte aquest de la festa va 
pujar comptem nosaltres i vostè ens dirà la xifra exacta,  al voltant d’uns 15.000 €. Si a 
això hi sumem que la redacció d’aquest nou Pla Director ha costat, si no recordo 
malament perquè al final per una confusió no tenim còpia de la resolució d’alcaldia, al 
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voltant d’uns 8:000 €, veiem que  les actuacions que s’han portat fins ara a terme 
costen al voltant de 23.000 €. Bé, creiem que la festa va estar molt ben plantejada, 
però que es podria haver fet una despesa inferior al voltant d’aquests 15.000 € .  
 
I en el cas del projecte del Pla Director, tenint en compte que en teníem un del 2004, 
el que s’ha fet és una actualització, no s’ha fet un nou Pla Director. Aleshores, potser el 
cost que s’està cobrant és una mica excessiu, no sé si molt, però sí una mica excessiu. 
Aquest era un primer comentari que li volíem traslladar, acompanyat d’una altra 
pregunta, volíem saber quines subvencions supramunicipals s’ha demanat, ja ens va 
avançar en l’acte del mes de juny que s’havia aconseguit una del “Ministerio de Medio 
ambiente”, si no recordo malament, no “Ministerio de Cultura”, s’havia aconseguit 
una primera i volíem saber si s’ha demanat altres subvencions o si se n’ha aconseguit 
alguna altra. Ho dic perquè fa pocs dies s’ha acabat el termini dels fons europeus on a 
les actuacions de recuperació del patrimoni, doncs són  actuacions que es tenen molt 
present. S’ha acabat fa poc temps el tema subvenció FEDER, tot i que si no recordo 
malament l’eix FEDER pel qual es podien demanar era de fa uns mesos.  
 
La nostra primera crítica era referent al cost i la nostra segona crítica és referent al que 
aprovem, el que estem aprovant aquí ho diu literalment és una proposta de Pla 
Director i els acords que prenem, també literalment diu: “ manifestem la conformitat 
de la proposta del Pla Director del Parc arqueològic i Ruta prehistòrica” i segon diu: 
“elevar a la direcció General de Patrimoni  i a la Direcció General de Turisme aquest Pla 
Director per tal que dins de les seves competències s’implementi  i impulsi aquest Pla 
amb la col·laboració d’aquest Ajuntament. Perquè utilitzem aquests termes tan 
recargolats? Manifestar la nostra conformitat, elevar ...doncs bàsicament perquè no 
tenim competència per aprovar un Pla Director i això ho hem de dir clar perquè aquí hi 
ha béns d’interès nacional si incloem aquests béns d’interès nacional com és la pedra 
de les orenetes dins d’aquest Pla Director no tenim la competència exclusiva i segon 
perquè el Pla Director que s’ha plantejat, que entenem que està ben plantejat afecta a 
3 municipis veïns com Vilanova i Orrius. Aleshores el que estem aprovant és un pas 
molt modest i això també creiem  que ho hem de dir per no generar falses 
expectatives que ja es van generar l’any passat perquè les falses expectatives 
normalment porten frustracions. Què entenem des del nostre punt de vista i amb això 
m’avanço a la moció que després discutirem. Aquest és un pas correcte, nosaltres li 
donarem el nostre suport, però ens hauria agradat que en aquest 2 anys s’hagués 
plantejat alguna actuació més. Alguna actuació relacionada amb els propietaris, si 
hagués estat possible, de convenis amb els propietaris, però també continuar amb 
algunes tasques que estaven engegades del mandat anterior com l’aprovació 
provisional del catàleg i Pla Especial del patrimoni. Del patrimoni cultural, arquitectònic 
i arqueològic. Es va aprovar el 9 de maig de 2007 , provisionalment, si no recordo 
malament per unanimitat de tots els grups municipals i des de d’aleshores  no hem 
avançat res, o al menys a l’expedient no consta absolutament res de cap nou 
document i entenem que això és important perquè  vostè ha dit molt clar que el 
principals objectiu és protegir, protegir i protegir i posar en valor ha dit i és clar per 
protegir hem de definir com ho volem protegir i això és el catàleg i el Pla Especial i això 
és el que hem d’aprovar primer de tot per dir que és el que volem protegir i com ho 
volem protegir. De moment, ara, en l’àmbit de protecció només tenim que en el Pla 
General es fa una menció  a totes aquestes ............ una línia, només el nom, el titular. El Pla 
Especial fa una fitxa complerta de totes les qüestions que s’han de tenir en compte en 
la protecció d’aquests elements. 
 
Segon que crec que hauríem de fer en paral·lel, com estan fent alguns municipis veïns 
com Montornès i Montmeló, és tramitar una declaració d’interès social de totes 
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aquestes restes megalítiques i per a què serveix això, doncs serveix per posar una mica 
més de pressió en els propietaris que fins ara no han tingut interès en què es recuperés 
o es protegissin aquestes restes  perquè aquesta declaració d’interès social és un pas 
prèvi per poder iniciar un traspàs a la propietat pública d’aquestes restes megalítiques. 
És una operació molt complexa, pel que entenem, que s’ha de fer veure als propietaris 
que aquí hi ha unes restes que tenen valor, que s’han de protegir i que aquesta 
protecció o bé la fan ells al seu càrrec, però la fan en funció dels plans especials 
aprovats que ara no ho estan, o bé aquestes propietats hauran d’acabar passant a mig 
o llarg termini a la propietat pública. Aleshores la nostra crítica és que ens hauria 
agradat avançar força més en aquest àmbit.  
 
I la tercera crítica que li vam fer és que vam trobar en la presentació algunes 
mancances greus que fins i tot, podríem considerar que no van ser gaire respectuoses. 
Mancances a la feina, feta anteriorment, no dic ja del mandat anterior, en el qual el 
regidor Jaume Domènec va fer una gran feina encarregant aquest Pla Director, 
negociant amb els propietaris etcètera, sinó fins i tot en tasques que es van fer l’any 95, 
essent regidor en Francesc Mestres o l’any 88 quan hi havia un patronat de cultura, 
amb el Francesc García Lorenzana  i un regidor de cultura que es deia Salvador Illa. Ens 
hauria agradat que s’hagués fet aquesta menció perquè és de dret i li agraeixo al Sr. Gil 
que ell sí que n’hagi fet algun comentari i també vam trobar a faltar molt especialment 
i segur que per nosaltres el que ens ha dolgut més d’aquesta jornada és que no es fes 
cap comentari d’una persona que ha donat la seva vida a donar a conèixer el patrimoni 
arqueològic de la Roca  que ha acompanyat a tots els veïns, a totes les escoles i 
absolutament a tothom que li ha demanat  que li ensenyés la ruta prehistòrica, ell ha 
fet aquest esforç i sense cap mena de contraprestació, ha acompanyat i ha donat totes 
les explicacions que han calgut. Aquest senyor es diu Pasqual Ferrer i ens hauria 
agradat que hagués estat present en aquest acte, que se l’hagués convidat 
personalment i que se li hagués fet una menció durant l’acte. No va ser així i, en tot 
cas, ens agradaria que en un futur es fes algun acte pensant en aquesta persona a la 
qual nosaltres li tenim molta estima. Ens sorprèn, especialment,  que per part 
d’Esquerra Republicana  que en un moment determinat fins i tot van arribar a 
presentar una declaració de reconeixement a la tasca del Sr. Pasqual Ferrer que després 
es va acabar retirant, doncs que hagin incorregut en aquest error, perquè entenc que 
és un error , però en tot cas no deixa de tenir els seus efectes. Gràcies. 
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sra. Montserrat Ametller? 
 
Sra. AmetllerSra. AmetllerSra. AmetllerSra. Ametller....----  Sí, li faré un resum de les respostes o intentaré respondre. Per un costat, 
les mancances d’invitació, doncs he de reconèixer que sí, que no s’arriba a tothom. En 
el Sr. Pasqual Ferrer, reconec que vam fallar de no trucar-lo personalment, només que 
m’hagués comentat amb més antelació, igual com ho diu ara i ho accepto 
obertament, hi hauríem pogut posar remei. Ara la única cosa que podem fer és 
lamentar-ho o comunicar-li que ens sap greu no haver pogut comunicar-li amb 
antelació.  
 
Respecte als regidors que vostè em diu, bé teníem ordre de comunicar-ho tant als ex 
alcaldes com al Sr. Domènec. No el vaig veure a la presentació, no sé si hi era o no hi 
era. No sé si va poder venir, però d’entrada crec que se’ls va convidar personalment.  
 
D’altra banda quan em diu una miqueta com estem. Per un costat, jo crec que en el 
fons, no ho sé pel seu pessimisme a l’hora d’explicar-ho, crec que potser no es creu 
gaire aquest Pla i la nostra pretensió al portar-ho a Ple, sabent que qui té la 
competència és la Generalitat en quant a aprovar un Pla Director, és precisament que 
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no sigui un equip de govern el que trasllada un projecte a la Generalitat, sinó que sigui 
tot un Consistori i aquesta és la pretensió de portar a Ple aquest document per 
traslladar-lo a les institucions a les quals els correspon aprovar-lo i entenem que té més 
força un document que estigui traslladat amb unanimitat de tots els membres d’un 
Consistori que no només d’un equip polític i aquesta és la pretensió. Per tant, sabem 
que no som els competents per aprovar aquest Pla, sinó que és una altra institució, per 
descomptat.  
 
Per una altra part, vostè em diu que el que hem plantejat que volíem és agosarat . 
Home, inicialment, m’ha dit que estem en un període de crisi  i que no veu bé que 
s’hagi fet una despesa econòmica, s’ha de concretar o vol que sigui més agosarat i per 
tant, hi ha d’haver més despesa o no, però les dues coses no m’ho pot demanar, s’ha 
de decidir. Per tant, el cost que ha suposat aquesta festa no es podia  fer servir per cap 
altra activitat quan es demana una subvenció per alguna activitat s’ha de justificar per 
aquella activitat. Si nosaltres rebem de “Bellas Artes” per tallers i activitats didàctiques 
un import de 15.000 €, doncs l’hem de dedicar a tallers i activitats didàctiques. 
Nosaltres hem de presentar factures a aquesta institució per aquesta activitat, amb els 
fullets, amb tot el que correspongui a aquesta activitat, però no puc presentar factures 
d’excavacions arqueològiques quan me les han donat per taller, per tant, tot i que 
estem en època de crisi ens han donat uns diners i els hem dedicat amb allò que estava 
previst fer amb aquests diners. Per tant, al respecte no crec que hi hagi cap altra 
consideració a fer.  
 
Què més ens ha dit? El nivell de protecció, sí. Respecte al nivell de protecció un catàleg 
ofereix un nivell de protecció, però més nivell de protecció que tenir la declaració de 
bé patrimoni de la humanitat, un catàleg no l’ofereix. Per tant, tenim les 2 figures més 
importants que obliguen en aquest cas al Departament de Cultura, a protegir aquests 
jaciments. És molt més important tenir aquesta qualificació que tenir el catàleg 
aprovat. Una cosa no treu l’altra, el catàleg l’acabarem aprovant i després en parlarem 
en el punt que li toca, però no traiem les coses ni confonguem, el més important és 
poder tenir aquesta protecció que li dóna l’obligació a la institució d’intervenir i 
protegir, però també és cert que si l’Ajuntament no li demana mai, té tants forats on 
anar a parar que difícilment es dedicarà en el nostre jaciment prehistòric. No sé si m’he 
deixat alguna cosa... 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Els propietaris. 
 
Sra. Ametller.Sra. Ametller.Sra. Ametller.Sra. Ametller.---- Ah, sí, com està la relació amb els propietaris. Li he de dir i amb goig 
que els propietaris, o al menys la majoria d’ells,  van venir a la presentació del Pla i en 
van estar contents, ens van felicitar, per tant, és un cas que no s’havia donat. Em 
consta que en el seu moment havien tingut problemes  i nosaltres volíem seguir una 
altra estratègia, ja li vam dir en el seu dia. No tenim cap interès en plantejar 
enfrontaments, en absolut. Ells hi han vist exactament el mateix que hi han vist vostès, 
no hi han vist problema, ens han encoratjat a tirar-ho endavant  i per tant, de conflicte 
no n’hi ha cap, hi ha bones relacions i es segueix l’estratègia prevista. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sra. Montserrat Ametller. Algun comentari Sr. Albert Gil ? 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.----  Sí, abans de tot i encara que era el últim que hem parlat. Estar totalment 
d’acord amb l’error. Jo sí que ho considero personalment un error  perquè hem estat 
mirant moltes vegades a gent que havíem de tenir present i, sincerament, jo 
personalment no hi he pensat i ara em sap greu i  la única cosa que podré fer, a part 
de disculpar-me personalment, serà intentar fer el que puguem per esmenar aquest 
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greu error. Ara bé, hi ha altres coses de les quals hem estat parlant que és cert que 
vostès diuen que és un Pla que el que portem és a aprovació unes coses que hauria de 
tramitar un ens superior en aquest cas la Generalitat de Catalunya. La Generalitat ho 
hauria d’haver tramitat fa molts anys. La Generalitat segur que coneix d’aquesta ruta i 
aquests jaciments des de fa molts anys, no ha fet cap actuació que vagi cap a aquest 
sentit en què ara estem encaminant, per tant, suposo que és una bona cosa que des 
del municipi, com a Ajuntament, tots ens hi dirigim i els diguem escolteu:  
 
Aquí hi ha això, volem començar a treballar en aquest sentit, feu el que heu de fer. 
Aquí, el que ells veuran és que tenen una responsabilitat sobre aquests jaciments, una 
cosa que fins que algú no els demana ells no han d’actuar d’ofici, per tant, crec que no 
és una cosa important. Moltes de les decisions que portem a mocions, vostès saben 
que nosaltres no tenim la última paraula, sinó que hem de demanar a institucions 
superiors com és el cas d’unes mocions que vostès mateixos ens van sol·licitar de 
presentar en el Ple, en aquest cas són coses en les quals nosaltres no podem fer-.hi res, 
però el que hem de fer és estrènyer a les institucions superiors com és el cas d’unes 
mocions que vostès mateixos ens van sol·licitar de presentar en el Ple. En aquest cas 
són coses en què nosaltres no hi podem fer res, però el que hem de fer és estrènyer a 
les institucions superiors perquè actuïn, doncs aquí tenim un cas, no? Un cas que ens 
és bastant explícit. 
 
Amb el tema de tramitar una declaració d’interès social com en altres municipis, acte 
seguit ha dit per aconseguir el traspàs de les propietats. El traspàs, no entenc 
exactament el que volem dir o sí que ho podem arribar a pensar, però el traspàs de les 
propietats és una cosa que no podem aconseguir nosaltres si no fos de manera 
negociada o una manera negociada amb els propietaris o bé amb coses que no 
depenen de nosaltres, sinó que entitats superiors han d’actuar d’alguna manera per 
aconseguir aquest traspàs. Per tant, jo crec que la millor manera ara és començar per 
veure com podem aconseguir anar pas per pas, veure a quin tipus d’acords podem 
arribar amb els propietaris i res més. 
 
Amb el tema del catàleg del patrimoni que hem parlat tenen tota la raó, nosaltres hi 
estem d’acord, és una cosa que també hem parlat en diferents ocasions i que estem 
segurs que portem diferents anys de legislatura, ja hem parlat algunes vegades del 
catàleg i, tot i tenir mancances, és una eina que hauríem d’utilitzar. Si bé va estar 
aprovat també amb l’últim Ple de la legislatura, vull dir que ja era una cosa que veníem 
arrossegant en la legislatura anterior i de vegades, no saps perquè les coses es van 
allunyant perquè en aquell cas es van allunyar fins a l’últim Ple de la legislatura. 
Comencem a posar-nos tots en la mateixa direcció i treballem per aprovar aquestes 2 
coses. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Estapé?  
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí, diverses coses. Primer de tot, recordar a la regidora que el nostre vot 
serà favorable en aquest acord i que esperem tenir la màxima unanimitat de tots els 
grups municipals. Això ho he dit durant l’exposició i ho reitero. Dit això, voldria fer 
alguns aclariments respecte a la invitació del Sr. Pasqual Ferrer nosaltres vam ser els 
primers sorpresos que no hi fos. No vam pensar que es pogués produir aquest error, 
Tampoc érem nosaltres que fèiem les invitacions, però sincerament va ser una sorpresa 
una mica desagradable. Respecte a la feina feta per ex regidors, el meu comentari no 
era tant si se’ls va convidar o no; que segur que sí, sinó que durant el procés 
d’explicació dels treballs previs no se’ls va mencionar i crec que hauria estat de justícia 
que se’ls hagués mencionat.  
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Jo em crec aquest Pla Director com em creia el del 2004 i està fet per la mateixa 
empresa i més o menys ha costat els mateixos diners l’anterior vegada que aquesta. 
Aquesta és una empresa reconeguda i que ha estat treballant amb diferents municipis 
de la comarca, fins aquí cap dubte, però aquesta empresa de temes jurídics i de 
propietaris no en sap, no hi entén i això només el que pot fer és parlar amb els alcaldes 
de la comarca amb els quals està treballant aquesta empresa. No és la més adequada 
perquè no ho abasta tot per treballar i els temes jurídics associats a la propietat no són 
el seu fort. De totes formes, a nosaltres ens alegra saber que hi ha una bona entesa 
amb els propietaris i que hi ha una bona línia de col·laboració i de treball i esperem 
que en els propers mesos es presenti aquí en el Ple municipal convenis de col·laboració 
amb aquests propietaris per poder començar a fer aquestes actuacions gradualment 
pas a pas, sense presses com es deia molt bé, però comencem a treballar perquè com 
ha dit la pedra de les orenetes és un  bé molt protegit, per la UNESCO, per la 
Generalitat, bé d’interès cultural, d’interès nacional, però no s’hi ha fet res, en tots 
aquests anys no s’hi ha fet res i això és tant l’autocrítica que fem cap a nosaltres 
mateixos quan governàvem com l’hem de fer ara que vostès estan al govern, encara 
que portin menys temps, però és una autocrítica que no s’ha protegit perquè com ha 
dit molt bé la competència és de la Generalitat i la Generalitat no sembla, de moment, 
tenir cap prioritat en aquest àmbit. A l’any 2004-2005, en l’època del regidor Jaume 
Domènec, la Generalitat i, això consta per escrit a l’expedient, es va negar a actuar, va 
dir que ho fes l’Ajuntament que si volia que ho fes l’Ajuntament que volien que hi 
haguessin  convenis de col·laboració amb els propietaris o que l’Ajuntament expropiés 
aquestes restes. Bé, la situació va quedar bloquejada per molts motius perquè fer un 
procediment d’aquest tipus és molt complex, molt delicat i abans s’hauria de fer uns 
passos previs, entre els quals hi havia aprovar aquest catàleg i el Pla Especial en què es 
definís exactament l’interès de tots aquests béns, no del de la pedra de les orenetes, 
sinó de la resta perquè entenem que l’actuació hauria de ser conjunta, integrada de 
l’interès d’aquests béns i quines actuacions s’havien de portar a terme per protegir-los i 
a partir d’aquí començar a demanar als propietaris que portessin a terme les seccions 
de protecció que es definien en aquest Pla Especial i això és el que vam estar fent en la 
segona part del darrer mandat. Em sembla molt bé la línia de col·laboració, però és 
que igualment necessitem un Pla Especial que digui exactament com s’ha de protegir i 
que estigui aprovat per l’Ajuntament i per la Generalitat, independentment d’aquest 
Pla Director que entenem que és una cosa complementària i que no té la força que té 
el Pla Especial i el catàleg. Em sembla que he respost tots els seus comentaris, només 
afegir que, òbviament, amb els propietaris sempre hem defensat una línia primer de 
col·laboració, però també és cert per l’experiència prou coneguda de la comarca que 
l’estratègia de negociació amb els propietaris ha d’anar acompanyada de la 
col·laboració i per l’altra costat de l’aprovació dels instruments jurídics que donen força 
perquè aquests béns es puguin protegir, ja sigui via convenis de col·laboració o altres 
subsidiàriament i, aquests instruments jurídics que asseguren o donen força per obligar 
a la protecció són aquest catàleg i Pla Especial i la declaració de béns d’interès social. 
Gràcies. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Alcalde. Alcalde. Alcalde. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé. Bé, jo per acabar aquest debat, voldria fer una sèrie de 
consideracions:  
La primera de totes és que aquest és un projecte emblemàtic i ambiciós i és molt 
positiu que tot el Consistori estiguem d’acord en aprovar aquesta proposta del Pla 
Director. És molt important perquè aquest és un projecte que es dilatarà en el temps la 
seva execució i per poder-lo implantar o implementar del tot cal que tot hi estiguem 
implicats: ciutadans, societat civil i Consistori i és important que, independentment de 
la composició que tingui aquest Consistori actualment, en el futur o d’aquí a 10 anys 
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tinguem molt clar quin és l’objectiu que ho ha dit molt bé la regidora de turisme i de 
medi ambient: protegir, protegir i protegir. Aquest projecte perquè sigui viable ha 
d’ésser respectuós amb els elements que es volen protegir, respectuós amb el medi 
natural on estan implantats aquests monuments megalítics i respectuós també amb la 
legislació vigent en matèria de patrimoni que és molt clara que dóna moltes 
possibilitats i també amb les propietats privades on es troben emplaçats aquests 
monuments amb les quals cal dialogar i en aquest moment el diàleg és cordial, com ha 
dit la regidora. Van assistir a la presentació i van entendre que era el camí i ens van 
felicitar en aquest aspecte. A veure la importància de disposar en aquest moment 
d’aquest document és vital perquè estem en un moment d’oportunitat. L’1 % cultural 
és una de les bases fonamentals per aquest finançament. En aquest moment en el 
municipi de la Roca del Vallès s’estan efectuat obres per part d’altres administracions 
que tenen uns imports molt alts, com és el segon centre penitenciari, la presó de joves, 
o com és la implantació del tren d’alta velocitat. Tant un equipament com l’altra 
infraestructura porten associats uns pressupostos altíssims que l’1% que quedi o que ha 
de quedar en el municipi són els que han de donar un impuls fonamental a aquest 
projecte i aquest impuls fonamental l’ha de donar la Generalitat de Catalunya, el 
Departament de Cultura en aplicació a aquests diners que poden venir derivats 
d’aquestes obres, per tant, aquests diners no els podem deixar passar i, això és 
fonamental. A partir d’aquí, cal implicar a les administracions i, concretament, a la 
Generalitat que és la que és competent perquè es treballi amb un centre 
d’interpretació que faci visitables aquestes restes d’una manera ordenada i controlada 
o bé d’un centre d’acollida turística, un CAD, a través del Departament de Comerç i 
Turisme, de tal manera que aquest centre allotgi també el centre d’interpretació i 
permeti que tot això funcioni. Perquè tot això funcioni és fonamental poder gaudir en 
el futur de la disposició de diners, de forma estable, en els pressupostos municipals 
finançat externament, de tal manera que sempre puguem garantir aquesta 
conservació. El fet que un operador extern pugui gestionar aquest centre 
d’interpretació o un patronat o una fundació, tot això està per definir i tot això el Pla 
Director no ho està concretant en aquest moment, però ho pot concretar en el futur, 
no? O una gestió directa que tampoc és excloent. El que és important és disposar de 
recursos perquè aquest projecte no quedi encallat. Llavors s’han de fer passos 
successius que tots estan temporitzats i tots es poden anar succeint independentment 
de la titularitat, de la propietat,  perquè la legislació ens empara. Per això,  el moment 
d’oportunitat que no podem deixar passar i que és el que més important. 
 
Jo vull fer també una sèrie de comentaris que,  segurament, abundaré en el que ha dit 
la regidora, però que no voldria que quedés disminuït aquest projecte amb les seves 
crítiques perquè aquest, repeteixo, és un projecte molt important pel municipi, és un 
projecte que pot aconseguir la protecció dels monuments a base de dinamitzar-los 
d’una forma controlada de manera que sigui un projecte de turisme i cultura, de 
turisme ordenat, de turisme avançat, de turisme que respecta el territori, per tant, 
també és un projecte de turisme avançat pel territori, però que bàsicament ha 
d’aconseguir de forma autònoma els recursos per auto sustentar-se i mantenir-se en el 
temps i en aquest sentit vull explicar coses com per exemple : en temps de crisi, 
aquesta festa prehistòrica no costa ni un duro a l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
perquè està totalment finançada pel Ministeri de Cultura i per un conveni signat amb 
La Roca Village, per tant, hi ha 2 entrades de diners que tenen un destí finalista que és 
només assistir a aquesta festa que és una presentació i a aquesta festa a la ruta 
prehistòrica. No li ha costat ni un duro a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. El fet de 
disposar d’aquest document ens permet moure’ns en el terreny de les subvencions i 
tenim exemples en municipis propers que han implementat projectes d’aquest estil 
sense que les arques municipals s’hagin ressentit en cap moment i, de fet, aquest 
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document, malgrat no estar aprovat encara, ens ha permès a la regidora i a mi de fer 
una sèrie de visites, molt positives, totes elles i que fan ser molt optimistes i creure molt 
en el futur i en la possibilitat real de tirar endavant aquest projecte i protegir i posar en 
valor aquests documents.  
 
El que ha dit és una obvietat, no és competència del municipi aprovar un Pla Director, 
però impulsar-lo sí pot ser-ho. No és competència, ho és de la Generalitat, però si la 
Generalitat no actua, ho farem nosaltres, som els que estem més propers al ciutadà, 
més propers al territori, més propers als bens patrimonials que volem protegir, 
conservar i posar en valor i, per tant, el pas el donem nosaltres, és un pas ambiciós; no 
modest com deia vostè. 
 
Discrepo que aprovant un catàleg aconseguim gaire més del que ja tenim. Els 
monuments megalítics ja són protegits per la declaració de la UNESCO i la pedra de les 
orenetes té en concret la qualificació de bé cultural d’interès nacional, per tant, aquesta 
és una protecció que no li donarà més el catàleg. El catàleg no li donarà la mateixa 
protecció i aquesta protecció, que ja li vaig dir en el seu dia, és una protecció passiva. 
El catàleg, un cop l’aprovem i de la manera que s’ha redactat, pretén una protecció 
passiva; és una relació exhaustiva d’elements arquitectònics o arqueològics que ens 
agraden, que entenem que tenen uns valors històrics, arquitectònics, arqueològics que 
volem conservar, però el catàleg, de la manera que està redactat només és un   
declaració d’intencions que diu: “això volem que es conservi”, però no dóna cap pauta 
ni cap estudi econòmic per a la seva conservació. Sí que és cert que es recolza amb la 
legalitat, amb la llei de patrimoni i el catàleg ens permet aplicar la llei de patrimoni en 
la llei de la conservació, però si en la conservació no si inverteixin diners, no hi ha 
conservació que és el que pretén molt més enllà, un pas actiu, pretén la protecció 
activa. Si els elements patrimonials no tenen un Pla de viabilitat econòmica no estan 
protegits i continuaran en el mateix estat que estaven que és el mateix estat en què els 
vam trobar i en els quals s’han conservat potser fins i tot pel seu desconeixement i per 
la seva poca localització per poques persones, però el territori està canviant, ha canviat 
en molt poc temps, en els darrers 15 anys el municipi ha doblat la població i en aquest 
moment  el bosc ja no està tan amagat, és conegut, s’hi passeja molt i de vegades s’hi 
passeja amb poc respecte. Per tant, és urgent que comencem a fer actuacions perquè 
aquests megàlits que fins ara no estaven en risc, ara poden estar-ho i, especialment, les 
pintures rupestres de la pedra de les orenetes que són extremadament delicades, estan 
en molt mal estat i el perill de perdre-les és imminent. Cal aquí una actuació urgent i 
això és el que hem de fer veure, és el que hem de posar en interès. Sí que tenim altres 
eines com la declaració d’interès social, però són eines que s’han d’utilitzar en darrer 
terme quan tota negociació fracassi i, evidentment, això ara no toca, ara toca treballar 
d’una altra manera i entenem que s’està treballant en la línia adequada. Jo, per tant, el 
que faig és unir-me a la felicitació a la regidora de Turisme i medi ambient, que ha fet 
una gran tasca en molt poc temps, crec que ha agafat el relleu de treballs que estaven 
iniciats i que la diferència és que aquells treballs no eren coneguts. Aquells treballs 
havien quedat amagats, no s’havien donat a conèixer a la llum pública, però el que és 
pitjor, no s’havien donat a conèixer a la resta de regidors del Consistori i ningú sabia en 
quina situació estaven . Per tant, hem hagut de començar de nou i, per tant, és el que 
s’ha fet, s’ha tornat a començar, s’ha perdut tot el procés i s’ha perdut la tradició oral o 
escrita que hagués hagut d’existir i s’ha hagut de buscar fins i tot en els arxius una sèrie 
de documentació de la qual no es tenia coneixement. Per tant, aquest treball és la 
felicitació a la Montserrat Ametller que l’ha impulsat, a l’arqueòleg que va fer la 
primera indagació potser fa gairebé 30 anys, per tant,  no estem parlant de la setmana 
passada, sinó que realment hi havia un interès ja fa molts anys perquè això estigués en 
valor. També vull destacar que tenim altres estratègies, com per exemple el Consorci 
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del Parc Serralada on es troben ubicats aquest megàlits, però el Consorci és un 
consorci amb pocs diners del quals formem part amb poc pressupost i que la protecció 
que està fent és de tipus forestal, però en canvi estem treballant amb un altre consorci 
que és el que gira entorn de la denominació d’origen Alella, els municipis que tenim la 
denominació d’origen Alella, i s’està treballant precisament perquè la Generalitat 
redacti un pla de foment en matèria turística que agruparia els 18 municipis afectats, 
que tindria una forta injecció de diners i que tindria com a objectiu al voltant d’un 
producte que pot ser estel·lar com és el Vi d’Alella, doncs posar en valor tots els 
elements patrimonials que té el territori com a projecció del territori i això torna a ser 
dinamització econòmica. Per tant, estem treballant perquè això tiri endavant i això es 
pugui implantar. Un comentari final veig que tinc aquí una nota que diu que a la pedra 
de les orenetes no s’ha fet res, és un comentari que ha fet vostè. I no s’ha fet res en els 
darrers 6000 anys, potser pitjor, s’ha degradat la pintura i hi ha alguna guixada a la 
vora que per sort  no ha afectat a la pintura, però realment s’ha arribat a un punt de 
perill respecte a aquesta pintura rupestre, doncs aquest és l’exemple d’aquesta 
protecció passiva. La protecció passiva només ressalta el que està bé, però no dóna res 
més afegit perquè això es pugui protegir i aquest pas que tirem endavant és que tenim 
un document amb el qual ens podem passejar davant dels organismes oficials i davant 
d’entitats privades, empreses privades que veuen en aquest projecte un futur i, de fet, 
fins i tot l’han penjat en les seves pàgines web  perquè el poden protegir, el poden 
tutelar i el poden tutelar fins i tot en el temps per fer-lo estable i crec que a partir 
d’avui, amb l’aprovació per unanimitat d’aquest document, el que és important és que 
no baixem la guàrdia i tots els ciutadans del municipi tinguem ample coneixement 
d’aquesta riquesa que tenim, que és molt important, que és única, que és la segona en 
importància a Catalunya, la més propera a la ciutat de Barcelona i que crec que és un 
gran valor que hem de posar en alça i que hem de defensar com a valor del municipi.  
 
Passem a votació 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per 
unanimitat, quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la intenció de promoure la recuperació, 
interpretació i difusió dels béns culturals en el seu emplaçament original, amb la 
finalitat de comunicar i transmetre els valors del patrimoni tant a l’actual comunitat 
local i al públic visitant, com a les generacions futures.  
 
Atès que en el municipi de la Roca del Vallès, concretament en la muntanya de Céllecs, 
després d’un procés històric de descobertes, s’han localitzat i identificat jaciments 
arqueològics i diverses construccions megalítiques, les quals esdevenen les troballes 
més nombroses i riques en varietat de Catalunya, després dels de la zona d’Albera a 
l’Alt Empordà.  
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès, conscient de la transcendència i de la importància 
de conservar i promocionar aquest llegat del patrimoni, en col·laboració amb el 
consorci del Parc Serralada Litoral Sant Mateu-Céllecs-La Conreria, ha encarregat a 
l’empresa ESTRATS Gestió del Patrimoni Cultural S.L. l’elaboració d’un pla director al 
respecte.  
 
Atenent que l’objecte del Pla Director és el de proposar les directrius i actuacions 
bàsiques que s’han de realitzar per posar en valor i promocionar el conjunt del 
patrimoni cultural que es localitza dins un àmbit territorial definit que s’ha identificat 
com a Parc Arqueològic.  
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Atès que l’element principal és la promoció de les construccions megalítiques, però 
també es contempla el tractament del medi natural com un element contextual de les 
restes en relació al paisatge passat, present i futur. A tal efecte es pretén la realització 
de treballs de recerca, excavacions, restauracions i adequació dels béns, millora dels 
camins, així com la implantació de nous serveis i equipaments vinculats al parc 
arqueològic.  
 
Atès que des de la descoberta d’aquestes restes arqueològiques a principis del segle XX 
hi hagut diverses actuacions per tal de promoure el seu coneixement i estudi, 
destinades a la comunitat científica i al públic en general, que han resultat infructuoses 
per establir i implantar un veritable espai d’interpretació i conservació de les restes.  
 
Atès la competència atorgada als municipis en matèria de patrimoni històric artístic 
segons la regulació de l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim 
local i l’article 66.3.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- MANIFESTAR la conformitat a la proposta de Pla director del Parc Arqueològic 
i Ruta Prehistòrica de la Roca del Vallès elaborat per Estrats Gestió del Patrimoni 
Cultural S.L.  
 
SEGON.- ELEVAR a la Direcció General de Patrimoni Cultural i a la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, el Pla Director obrant en l’expedient i objecte 
del present acord, per tal que dins de les seves competències, l’implementin i 
l’impulsin amb col·laboració d’aquest Ajuntament.  
  
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament d’Òrrius, a l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès, al Consorci del Parc Serralada Litoral, a la Diputació de Barcelona, i 
a qualsevol altra administració que pugui resultar interessada. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
l’execució del present acord. ” 
  
B.6 Aprovació del preu just i del conveni per al pagament de l’expedient dB.6 Aprovació del preu just i del conveni per al pagament de l’expedient dB.6 Aprovació del preu just i del conveni per al pagament de l’expedient dB.6 Aprovació del preu just i del conveni per al pagament de l’expedient d’expropiació ’expropiació ’expropiació ’expropiació 
tramitat per ministeri de llei, número 2/2008.tramitat per ministeri de llei, número 2/2008.tramitat per ministeri de llei, número 2/2008.tramitat per ministeri de llei, número 2/2008.    
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.----  El sisè punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació del preu just i del 
conveni per al pagament de l’expedient d’expropiació tramitat per ministeri de llei, 
número 2/2008. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Gràcies, Sr. Alcalde. Els propietaris de la finca ubicada al carrer Pirineus, 
52, aquí a la Roca del Vallès, van demanar a l’Ajuntament l’expropiació de la seva finca. 
en data 18 d’abril de 2008 el Jurat d’Expropiació de Catalunya va resoldre sobre el 
preu just de la finca, arribant a un import de 735.080,12 € . Contra  aquesta resolució 
es va interposar recurs de reposició per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb 
data 13 de juny de 2008, i en data de 25 de juliol del mateix any, el Jurat 



 23 

d’Expropiació de Catalunya va acordar desestimar l’anterior recurs de reposició. Per 
tant el preu de la finca és el que havíem dit abans de 735.080,12 €. L’Ajuntament ha 
arribat a un acord amb la propietat per pagar aquest acord en tres terminis, per tant, el 
que proposem és: 
  
Primer: Acceptar el preu just que ens ha dit el Jurat d’Expropiació  de 735.080,12 € .  
 
Segon: Aprovar les clàusules del conveni en el qual diem que pagarem aquest import 
en tres terminis  
 
Tercer. Adquirir el compromís que aquest pagament es faci efectiu abans que acabi 
aquest mandat. És a dir, el primer pagament el faríem aquest any, l’any 2009, el segon 
l’any 2010 i el tercer l’any 2011. Els imports que diu en aquest conveni són, és a dir, 
cadascun d’aquests pagaments d’aquests tres anys ascendeix a 245.026,71 € .  
 
El primer pagament, el d’aquest any ,el pagarem amb un crèdit que hem consignat, 
amb el programa de crèdit local tenim un import de 112.306,13 €  i amb un ajut de 
caixa de 150.000 € que correspon a un import de l’any passat. Això vol dir que aquest 
any no pagarem interessos per aquest pagament, ens faltarà el pagament de l’any 
2010 i de l’any 2011. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun 
comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Només un comentari en referència als terminis de pagament. Com ja li 
vam comentar en la Comissió Informativa, diguem, que els interessos que s’han 
calculat per aquests pagaments són en base a l’interès legal del diner que en aquests 
moments està molt per sobre del que l’AJuntament  podria trobar en un banc, potser 
seria bo, en la mesura del que és possible i dins de les possibilitats d’endeutament de 
l’Ajuntament, buscar pel mateix termini de temps, un finançament bancari pel mateix 
període de temps que el pagament i d’aquesta forma ens podríem estalviar de l’ordre 
de 2 punts. Ha comentat vostè que això es pot afrontar amb un crèdit que no genera 
interessos... si l’any que ve demanéssim el mateix, no pagaríem interessos per la  
consecució dels diners, però sí per pagar el segon termini en el propietari i, per tant, si 
es pogués concentrar en aquest moment en què l’interès del diner és  inferior a 
l’interès real del diner que és un 0.5 %, doncs, potser podríem estalviar-nos uns diners. 
Seria aquesta la única aportació perquè malgrat que hi hagi el conveni suposo que es 
pot pagar per avançat, entenc que el conveni...bé, en tot cas que s’intenti fer això per 
disminuir una mica el cost d’aquest pagament. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Fernández. Algun comentari Sr.Manel Álvarez? 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- És veritat, l’interès legal està al 5,5 %, per tant, està per sobre del que es 
podria aconseguir ara mateix amb un crèdit bancari. La veritat és que els números es 
van fer en el seu moment i les possibilitats d’endeutament de l’Ajuntament no són les 
més adequades en aquest moment per fer una altra tipus d’operació. Com vostè diu, 
no tanquem cap porta. Existeix aquest possibilitat, si en un futur ens va bé es podria fer 
aquest canvi. Ara mateix la millor opció és aquesta. Gràcies  
 
Sr. AlcSr. AlcSr. AlcSr. Alcalde.alde.alde.alde.---- Algun comentari més? 
 
Passem a votació?  
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Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
“Vist l’expedient incoat i tramitat pel ministeri de la Llei sobre el preu just de 
l’expropiació de la finca ubicada al  carrer Pirineus, 52, inscrita al registre de la 
Propietat núm. 3 de Granollers, al tom 425, llibre 25 de la Roca del Vallès, foli 203,  
finca registral 2402, en relació a l’expedient de patrimoni municipal 2/2008 que té per 
objecte l’expropiació de l’esmentada 
  
Atès que en data 18 d’abril de 2008 el Jurat d’Expropiació de Catalunya resolgué sobre 
el preu just de la finca de referència, d’acord amb els següents imports: 
 
  Valor del sòl   700.076,30 € 
  5% premi d’afecció  _35.003,82€ 
  Total valor just preu  735.080,12 € 
 
Vist que contra aquesta resolució es va interposar recurs de reposició per part de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb data 13 de juny de 2008, i que en data de 25 
de juliol del mateix any, el Jurat d’Expropiació de Catalunya acordà desestimar 
l’anterior recurs de reposició. 
 
Atès que s’ha consensuat amb la propietat la forma i terminis de fer efectiu el 
pagament, segons l’esborrany de conveni que obra en l’expedient.  
 
Vist el que disposen els articles 48 i 57 de la llei d’Expropiació Forçosa i 48 i següents 
del seu Reglament, així com el que estableix l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i el seu desenvolupament pels articles 79 a 88 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar el preu just de 735.080,12 €  fixat pel Jurat d’Expropiació de 
Catalunya per l’expropiació de la finca ubicada al carrer Pirineus, 52, inscrita al registre 
de la Propietat núm. 3 de Granollers al tom 425, llibre 25 de la Roca del Vallès, finca 
203. 
 
SEGON.- Aprovar les clàusules del conveni que obra en l’expedient, per tal de fer 
efectiu el pagament del just preu, en la forma i terminis estipulats. 
 
TERCER.- Adquirir el compromís de consignar amb càrrec als exercicis 2010 i 2011 les 
quantitats suficients per a poder procedir als pagaments convinguts. 
 
QUART.- Facultar l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en Dret 
sigui possible per a l’execució dels presents acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les interessades i la Intervenció municipal.”” 
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B.7 Aprovació de les B.7 Aprovació de les B.7 Aprovació de les B.7 Aprovació de les festes locals per a l’any 2010.festes locals per a l’any 2010.festes locals per a l’any 2010.festes locals per a l’any 2010.    
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Els setè punt tracta de l’aprovació de les festes locals per a l’any 2010. Té 
la paraula, el portaveu del Grup Municipal de CIU, en nom de l’Equip de Govern, el Sr. 
Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovació les festes locals per l’any 2010. Em 
passen una nota que potser tenim algun error ...bé, en tot cas comprovarem si es pot 
fer, però la idea és: hem buscat al calendari l’any que es corresponia amb les mateixes, 
és a dir que encaixa amb els mateixos números de setmana i dies de setmana d’aquest 
any i hem anat a l’any 1999, si no recordo malament. L’any que també encaixava a 
partir del mes de març era l’any 2004. Mirant les dates de festes de l’any 1999 arribem 
a la conclusió que a la Roca Centre, les dades haurien de ser el dia 13 de setembre i el 
29 de novembre, hauríem de mirar si encaixen en dilluns i divendres...dilluns i 
dilluns...d’acord, hi ha un error  i el 29 de novembre també és un dilluns. A la Torreta 
el dilluns 3 de maig i el divendres 19 de juliol que torna a ser un dilluns també...bé 
l’hem encertada amb dues dates. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sí, tornem a repetir-ho i quedarà clar per tothom. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- A la Roca dilluns 13 de setembre i dilluns 29 de novembre, a la Torreta 
dilluns 3 de maig i dilluns  de 19 juliol i a Santa Agnès dijous 21 de gener i dimarts 24 
d’agost. Aquestes serien les dates correctes amb número i dia de la setmana. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun 
comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- No, per trencar una mica el gel...cada any ens trobem en algun 
problema en aquest tema, no ho aconseguim. Aquest any que el problema de dates sí 
que encaixava, ens vam equivocar tots perquè en el moment de la Comissió 
Informativa tampoc nosaltres ens vam donar compte, per tant, esperem que l’any que 
ve, ho aconseguim. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- A vegades els ordinadors juguen aquestes males passades amb els “copiar 
pegar”. 
 
Passem a votació? 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per 
unanimitat, quin text, literalment, diu: 
 
“El Departament de Treball Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de 
Catalunya ha començat a preparar l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2010 
i, mitjançant escrit amb registre d’entrada número 5304, de data 23 de juny de 2009, 
requereix a l’Ajuntament de La Roca del Vallès a fi de que fixi les festes locals del 
municipi abans del proper dia 30 de setembre de 2009. 
 
L’òrgan competent per a la fixació de les festes locals és el Ple de la Corporació, de 
conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/83, de 29 juliol, en relació amb 
l’article 22.2 q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS : 
 
PRIMER.- Designar les següents dates com dies de festa local per a l’any 2010 : 
 
 . La Roca-Centre : 
  Dilluns, 13 de setembre 
  Dilluns, 29 de novembre 
 . La Torreta : 
  Dilluns, 3 de maig 
  Dilluns, 19 de juliol 
 . Santa Agnès : 
  Dijous, 21 de gener 
  Dimarts, 24 d’agost 
 
SEGON.- Sotmetre el present acord al Ple de la Corporació, en la propera sessió que se 
celebri. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Departament de Treball Serveis Territorials a 
Barcelona de la Generalitat de Catalunya.” 
    
B.8 Modificació de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa pel B.8 Modificació de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa pel B.8 Modificació de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa pel B.8 Modificació de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua relatiu a la quota tributària.subministrament d’aigua relatiu a la quota tributària.subministrament d’aigua relatiu a la quota tributària.subministrament d’aigua relatiu a la quota tributària.    
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- El vuitè punt de l’ordre del dia tracta de la modificació de l’ordenança 
fiscal núm. 18, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua relatiu a la quota 
tributària. Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. ÁlvarezSr. ÁlvarezSr. ÁlvarezSr. Álvarez.- El mes d’octubre de l’any passat es va aprovar la modificació de les taxes 
d’aquest any. Ja vam dir, en aquell moment, que la taxa de l’aigua quedava pendent 
perquè la proposta que ens havia passat Sorea quedava desproporcionada i vam 
considerar que no era apropiat portar-ho a aprovació. En aquell moment, les propostes 
de Sorea  anaven d’increments entre el 8% i el 30 % del rebut de l’aigua. Tal com he 
dit, es va decidir deixar sobre la taula aquesta taxa i mirar en el futur de negociar i 
intentar arribar a un import més just. D’octubre de l’any 2008 a juliol de l’any 2009 
han passat diferents coses respecte al tema de l’aigua. ATLL ha incrementat els preus 
de l’aigua, ells tenen 2 taxes: una taxa fixa i una taxa variable que depèn del consum. 
La taxa fixa l’han pujat un 5,3% i la taxa variable un 17%, tal com dic aquesta taxa 
variable depèn del consum. Sorea ens ha passat una proposta de preus justificada 
perquè cada vegada hem d’adquirir més aigua a ATLL. Els pous del municipi tenen 
aigua, però de vegades no és de la millor qualitat, és d’una qualitat bona pel consum 
domèstic però el que busquem i el que busca Sorea també és que aquesta qualitat 
sigui millor i aleshores el que fan es barrejar-la amb l’aigua que tenim dels pous. Per 
tant,  ens veiem amb l’obligació d’adquirir cada vegada més i aigua i cada vegada el 
cost de l’aigua és més gran. També ha passat durant aquest temps que la Comissió de 
preus de Catalunya ha recomanat un increment amb el preu de l’aigua del 4,9 % no 
s’hauria de demanar permís a la Comissió de preus per augmentar el preu de l’aigua. 
Sorea ens ha passat diferents quadres d’amortització en diferents propostes 
d’increment de l’aigua i vist que amb el 4,.2, que és la proposta que portem a 
aprovació, l’Ajuntament no tindrà dèficit...la proposta que portem per aprovar en 
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aquest punt del Ple és que l’increment de la taxa de l’aigua per aquest any sigui del 4,2 
%. Això suposa que una família que tingui un consum d’uns 15 metres cúbics, 
l’increment per trimestre del rebut de l’aigua sigui de 0.36€. Vol dir que al final de 
l’any una família amb un consum com aquest pagarà 1,44 € més que l’any passat. Això 
passa fins a la franja dels 30 m3 , és a dir, les famílies que consumeixin fins aquest 
volum d’aigua pagaran 1,44 € més que l’any passat. L’increment més gran és per 
aquelles famílies que tinguin un consum de 175 m3  que està en la posició més alta de 
la taula i que pagarien trimestralment 4,74 € més. No podem pujar menys l’aigua 
perquè si ho fem tindríem dèficit. Hem calculat el pressupost d’aquest any al 
mil·límetre com ja saben i per tant, ens veiem en l’obligació de pujar aquest import. Si 
féssim allò que ells ens havien recomanat tindríem un canon positiu a final d’any, no 
busquem això aquest any, busquem no tenir dèficit. La proposta de pujada és d’un 4,2 
%. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun cometari Sr. Albert Gil? Algun 
cometari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Sí, a veure a nosaltres ens hagués agradat tenir aquest estudi amb més 
temps per poder estudiar-lo una mica més a fons, però s’ha posat a la nostra disposició 
en el termini d’exposició de convocatòria del Ple, però no hem pogut entrar tant a fons 
com ens hagués agradat. El que tenim clar és que aquests preus no han de generar un 
dèficit a l’Ajuntament, això com a principi, però també tenim clar  que en un moment 
de situació de crisi econòmica, en què l’increment de l’IPC és pràcticament un 1% 
negatiu, plantegem  un increment del 4%, per tant, nosaltres no tenim clar, no hem 
pogut treballar a fons tots aquests números que ens han facilitat amb aquesta còpia 
d’aquest informe per part de Sorea i per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest 
apartat. De totes formes crec que hagués valgut la pena intentar forçar a Sorea que en 
el seu moment presentés  aquests...diguem-ne, d’aquella primera proposta que vostè 
esmenta a aquesta, doncs que s’haguessin agilitzat una mica més perquè entenc que 
en tot aquest període en què s’han estat cobrant els canons anteriors quan els costos 
del servei eren uns, això potser sí que haurà generat un dèficit, si no vaig equivocat. 
Llavors és una pregunta que li faig i, per tant, que ens comenti això i saber també si en 
el nou període que tindrem ara de les tasques de l’any que ve tornarem a revisar 
aquesta o si la deixarem en aquesta situació fins a les tasques de 2010, que aprovem al 
2010 pel 2011. Aquesta és una segona pregunta que també li faig. Gràcies 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Te la paraula el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- No tinc una resposta concreta que donar-li per la última pregunta. El que 
sí li puc dir és que la taxa s’havia d’haver aprovat l’any passat i que, per tant, tots els 
ciutadans hauríem d’haver pagat des del primer rebut aquest increment. Per tant, el 
que sí que hem fet, que hem aconseguit és que ens estalviem el 50% d’aquesta pujada 
perquè ja han passat el rebut em sembla que de 2 mesos...els veïns, sí. Jo suposo que la 
proposta que ens portarà Sorea aquest any si ve amb la línia que havia vingut fins ara, 
doncs es podrà acceptar, si ve amb la línia que havia vingut fins ara es podrà acceptar 
si ve amb la línia que va venir la última vegada que anava en la forquilla aquesta del 8 
al 30 %, ja li dic que nosaltres no ho acceptarem i que intentarem negociar al màxim 
per aconseguir una pujada que sigui acceptable, no?. A veure, el 4,2 % és l’import 
mínim perquè l’Ajuntament no tingui dèficit. Fins ara l’Ajuntament  no havia tingut 
dèficit amb la taxa d’aigua, mai. Què ha passat aquest any en concret? Ja ho he 
explicat abans no? Fins ara Sorea no tenia l’obligació d’adquirir tanta aigua a Aigües 
Ter Llobregat perquè l’aigua dels pous era suficient i era de la suficient qualitat per 
subministrar als veïns. Aquest any s’ha cregut oportú que s’havia de donar més qualitat 
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de la que s’estava obtenint dels pous, no perquè fos dolenta, sinó perquè s’ha cregut 
oportú que fos així i ATLL ha tingut els increments que ha tingut. Aquí hauríem de 
demanar a qui sigui el perquè deixen que una empresa pública o semi pública tingui 
increments d’un 17% per exemple o tingui increments d’un 5,3 %. Nosaltres aquí el 
que fem es traslladar, com podem, el cost de l’aigua i la veritat és que parlar de què 
una família pagui a final d’any 1,4 € més del que pagaven ara fa un any, doncs tampoc 
és un esforç tan gran, tot i que percentualment tingui aquest valor d’un 4,2 %, si, a 
més a més, descomptem el 50% de l’1,4 € , en realitat la gent estarà pagant d’1 € 
d’increment d’aigua aquest any. No podem fer més, la realitat és la que és i els 
números són els que són.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde....---- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- La segona pregunta que li he fet no he entès si me la responia o no que 
era si aquest any 2009, el mes d’octubre tornarem a presentar una modificació. No 
m’ha quedat clara la seva resposta. Les noves taxes que s’aprovin ara el mes d’octubre, 
havent aprovat aquesta ara el mes de juliol, si també hi haurà un increment pel 2010. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Doncs miri, en aquest cas anar en retard és positiu perquè ens estalviem 
un 50% . És a dir que tot té els seus avantatges. Li he dit que ara mateix no li puc 
respondre aquesta pregunta, no li puc dir si ho tornarem a pujar a l’octubre o no, en 
tot cas la puja d’ara de l’aigua és la puja de l’aigua de l’any passat, no és la d’aquest 
any eh, que quedi clar i el que sí li he dit també és que si Sorea passa uns preus que 
entenem que són lògics es podran atendre, però si entren en la mateixa tònica de l’any 
passat tornarem a estar en la mateixa situació d’ara. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sí, jo vull ratificar-me en el comentari que des del punt vista de la gestió 
pública el que és importantíssim és que el consum d’aigua no generi dèficit públic a 
l’Ajuntament i aquesta és la raó d’establir aquest percentatge del 4,2 % que en valor 
absolut són xifres que no alteren substancialment l’economia familiar de ningú que és 
el que busquem en un moment com aquest i en tot cas també explicaré un altre tema 
que pot ajudar també a veure que s’està fent una gestió pública per alleugerir al 
màxim el càrrec que pugui venir sobre els ciutadans. El  concessionari d’aigües 
municipals Sorea compra l’aigua a ATLL i la compra ara en un estadi més car que fa 
uns anys perquè el consum d’aigua global del municipi ha augmentat i també va per 
trams, com el consum domèstic, per tant, s’hauria d’estar comprant amb un tram alt. 
Per què compra amb un tram alt? Perquè som un municipi que té una singularitat de 
consum d’aigua. Aquestes dues presons consumeixen molta aigua i en canvi, els seus 
habitants no consten en el padró i per tant, la ratio de consum habitant-aigua és molt 
alta. Això ho hem traslladat a l’ACA i ho hem traslladat a la Consellera de Justícia 
recentment perquè es tingui en compte d’una vegada amb les lleis aquesta singularitat 
que tenim pocs municipis a Catalunya, de disposar de 2 presons o fins i tot d’una 
presó, de dos presons encara és més singular, perquè es tingui en compte que els 
trams en els quals hauríem d’estar els ciutadans estan per sota, per tant si aconseguim  
que el nostre concessionari d’aigua Sorea compri l’aigua més econòmica probablement 
l’any que ve quan ens presentin els estudis econòmics que s’hagin fet ens plantejarem 
en quin percentatge s’ha de pujar o no s’ha de pujar. Tot això vindrà donat en funció 
de com evolucioni tota aquesta feina que s’està fent.  
 
Passem a votació . 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
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Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
““““VistaVistaVistaVista la proposta presentada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS SA en data 16 de desembre de 2008 i registre d’entrada 9954, d’augment 
de les tarifes de l’aigua. 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
Atès que en el cas d'imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d'aprovar-
se simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició. En concret, l'article 
16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d'ingrés, així 
com les dates d'aprovació i d'inici de la seva aplicació. 
 
La publicació i entrada en vigor de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, i del refós Text 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , anteriorment referida, fa convenient 
l’adaptació del text de les ordenances fiscals municipals als preceptes dels nous textos 
legals referenciats, a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la nova Llei 
General Tributària, ja que aquestes han de servir com a eina normativa fonamental de 
gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General 
Tributària, i l'article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa tributària general 
al règim d'organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s'escaiguin, una Ordenança General, redactada a l'empara de l'article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist    l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua relatiu a la quota tributària.  
 
Vistos els informes tècnic econòmics. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-    Modificar els imports de l’apartat “Tarifa primera” de l’article 6 l’Ordenança 
Fiscal número 18 reguladora del Subministrament d’Aigua Potable, d’acord amb el 
detall següent:  
 

CONCEPTE (en metres cúbics al mes)CONCEPTE (en metres cúbics al mes)CONCEPTE (en metres cúbics al mes)CONCEPTE (en metres cúbics al mes)    Euros per metre cúbic i mesEuros per metre cúbic i mesEuros per metre cúbic i mesEuros per metre cúbic i mes    
Ús domèstic fins a 10m3/mes 0,220 euros/m3/mes 
Us domèstic de més de 10 a 30 m3/mes 0,405 euros/m3/mes 
Ús domèstic de més de 30 m3/mes 0,908 euros/m3/mes 
Subministrament industrial fins a 20 m3/mes 0,477 euros/m3/mes 
Subministrament industrial de més de 20 0,985 euros/m3/mes 
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m3/mes 
Conservació de Comptador 0,418 euros/mes 

 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament  l’anterior acord 
provisional durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
TERCER.- Publicar l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió.  
 
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d'exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de 
l’Ordenança aprovada. 
 
CINQUÈ.-    Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics d’aquest 
Ajuntament, a l’empresa concessionària i a la Comissió Especial de preus de l’aigua.” 
    
B.9 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “ Aprovar el catàleB.9 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “ Aprovar el catàleB.9 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “ Aprovar el catàleB.9 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “ Aprovar el catàleg del patrimoni g del patrimoni g del patrimoni g del patrimoni 
cultural i arquitectònic del municipi”cultural i arquitectònic del municipi”cultural i arquitectònic del municipi”cultural i arquitectònic del municipi”    
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.----     El novè punt de l’ordre del dia és una moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC que tracta d’aprovar el catàleg del patrimoni cultural i arquitectònic 
del municipi. Té la paraula el Sr. Miquel Estapé. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Intentaré ser breu, atès que aquest tema l’hem discutit anteriorment. 
Bàsicament, aquesta moció fa una mica de repàs a la història. En el 2004 es va 
encarregar un Pla Director de la Ruta Prehistòrica, el 9 de maig de 2007 es va aprovar 
provisionalment el Pla especial i el catàleg del patrimoni arqueològic del municipi. A 
finals del 2007, es van presentar diferents informes d’organismes supramunicipals per 
fer correccions  i el 26 de juny passat es va presentar un Pla Director. Què venim a dir 
amb aquesta moció? Doncs que des del 9 de maig de 2007 en què es va aprovar el 
catàleg i el Pla Especial, no hi ha hagut més feina en aquest àmbit. Demanem, 3 coses: 

1. Promoure, en el termini màxim de 4 mesos, l’aprovació provisional del Pla 
especial i del catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic, amb les 
correccions proposades per les administracions supramunicipals competents  

Entenem que havent passat més de 2 anys des de la seva aprovació provisional ara 
estem en condicions ... 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- La regidora d’educació ha mobilitzat a tota una sèrie d’amics i familiars. 
Està mig solucionat. Continuï, Sr. Estapé. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Molt bé, repeteixo la primera és promoure l’aprovació provisional del Pla 
Especial i del catàleg. Fa 2 anys que es va aprovar provisionalment, hi ha esmenes a fer  
i el que demanem a l’equip de Govern és que es corregeixin aquestes esmenes, es facin 
les correccions i les ampliacions que calguin i s’aprovin. 
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2. Realitzar les gestions oportunes amb els propietaris dels terrenys on estan 
situades les restes arqueològiques.  

 
Se’ns ha comentat que aquestes actuacions s’estan portant a terme, per tant, aquest 
punt podríem retirar-lo, donant un vot de confiança en què en els propers mesos hi 
hauran actuacions relatives als propietaris, eh?. convenis concretament, acords 
concrets. 
 

3. Iniciar les actuacions necessàries per a què la Ruta Prehistòrica de la Roca sigui 
declarada d’interès social pel Govern de la Generalitat de Catalunya per a què 
en el cas que no s’arribés a un acord de col·laboració amb els propietaris, els 
jaciments passessin a ser de propietat pública. 

 
Això és quelcom que està fent en altres municipis de la comarca, com he dit abans, i 
també podríem estar disposats a retirar aquest tercer punt, sempre i quan hi hagués un 
compromís a avançar amb aquests convenis de col·laboració dels propietaris, però en 
tot cas la moció és la que és amb aquests 3 punts i jo voldria fer esment que per 
aconseguir aquest objectiu  compartit per tots que és la ruta Prehistòrica, hi ha 3 grans 
àmbits d’actuació. 
 
La primera és de tenir els instruments jurídics i tècnics per protegir-los i aquí 
benvinguts són els Plans Directors, que es plantegin, que no són competència de 
l’Ajuntament, però que els impulsem i més benvinguts són els Plans especials que sí 
que són competència municipal i que sí que són molt importants i aquí sí que vull 
corregir les paraules del Sr. Ros anteriorment, el Pla Especial i el catàleg té una 
tramitació equivalent a una modificació puntual al Pla General, per alguna cosa serà. 
Perquè defineix el que s’ha de protegir, com s’ha de protegir i també defineix en 
claredat que en el cas que no es protegeixi, això dóna peu a que l’Administració pugui 
actuar subsidiàriament. El Pla Director, tot i que té el seu valor, de tot això d’aquests 
temes relatius a la propietat i a les obligacions de manteniment no en diu res, de res, 
perquè no és el seu objectiu, sí que l’és del Pla Especial i, per tant, el primer gran tema 
és  el tema dels instruments on també hi podríem afegir en el moment que 
correspongués la declaració de bé d’interès social. El segon tema important és 
aconseguir els recursos, ho ha dit vostè molt bé:  “Això és molt car “ i per tant, 
necessitem finançament fora del municipi. Quines fonts de finançament hi ha? Bé això 
del Consorci del Parc de la Serralada, vostè està a l’executiva si no recordo malament, 
jo hi he estat President bastant temps i sabem que no en traurem ni un euro perquè no 
n’hi ha, bàsicament. De la Diputació de Barcelona, bé té uns programes d’ajuts de 
xarxa de municipis de qualitat que ja s’han presentat per aquest mandat i l’Ajuntament 
no ha presentat cap proposta. El del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de 
Catalunya?  També ha tingut un procés de convocatòria per 7 anys i l’Ajuntament no 
ha presentat cap proposta en aquest àmbit. Dels fons europeus que s’estan esgotant i 
aquesta ha estat una de les últimes convocatòries. Ja han passat també i l’Ajuntament 
no ha presentat cap proposta i finalment ens queda l’1 % cultural i aquí sí que hauríem 
de poder treure diners, però què ens demanen per aconseguir diners de l’1% cultural? 
Doncs ens demanen instruments jurídics aprovats, un projecte d’execució, no un Pla 
Director, és a dir alguna cosa que diguéssim 5 vegades la feina que s’ha fet aquí des 
del punt de vista de treball tècnic i ens demanen sempre acords amb els propietaris en 
el cas que la propietat no sigui pública perquè projectes i bones intencions amb temes 
arqueològics n’hi ha a grapats que no s’han pogut executar per aquest motiu, és a dir  
si no hi ha aquest acord previ amb la propietat no es podrà fer. Tenim oportunitats, 
estem totalment d’acord, però hem de tenir els instruments i el Pla Director només és 
un d’ells, per tant, el Pla Especial per nosaltres és molt important, hem de demanar 



 32 

aquests diners i necessitem un projecte i després, finalment, el que ens quedarà és 
executar, però per començar a executar hem de resoldre els deures que hi havia 
anteriorment i finalment, dir que el to de debat ha esta molt, molt cordial en tot 
excepte quan vostè ha fet menció que aquí hi havia treballs amagats. Bé, són treballs 
encarregats per l’Ajuntament que sempre han estat a disposició de tothom que ho ha 
demanat. No sé si el regidor en aquell moment li va fer una presentació, en tot cas 
nosaltres sí que li hem agraït  que ens hagi fet aquesta presentació. En aquell moment, 
com que només hi havia una proposta del Pla Director i no hi havia acord amb els 
propietaris i la Generalitat no volia actuar, no es va voler anar més enllà per no generar 
falses expectatives i crec que va ser una decisió encertada i en aquell moment  el que 
es va fer és aprovar els catàlegs i els Plans Especials, tenint en compte l’objectiu comú 
que compartim tots. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé. L’Equip de Govern presentem una esmena a la moció. 
Els la faig arribar. Bàsicament, l’esmena es basa en el següent concepte : La Moció que 
han presentat té 2 aspectes importants :  
 
Una és parlar de l’aprovació del catàleg del patrimoni arqueològic que vostès 
anomenen cultural, però bé, en aquest cas és el catàleg de patrimoni arquitectònic i 
arqueològic del municipi. 
 
Una altra és parlar de les restes megalítiques i del Pla Director de la Ruta Prehistòrica. 
 
De la manera que està plantejada la moció pot posar en perill el Pla Director que hem 
aprovat abans per unanimitat perquè apareixen conceptes com les actuacions sobre les 
propietats privades, les limitacions d’actuar en aquest terrenys i fins i tot apareixen 
conceptes com l’expropiació i això és molt perillós. Com he dit abans, la prudència és 
fonamental perquè el Pla Director tiri endavant. Nosaltres entenem  que aprovar el 
catàleg és una obligació municipal i estem totalment d’acord en votar a favor de 
l’aprovació del catàleg, de la mateixa manera que hem estat d’acord abans amb 
l’aprovació del Pla Director, per tant, el que plantegem en aquest moment és variar 
una mica els antecedents fent esment que en el Ple del 9 de maig, el darrer Ple del 
darrer mandat, es va aprovar provisionalment el Pla Especial del catàleg Patrimoni 
arquitectònic i arqueològic. Aquest és un Pla Especial, com diu la seva paraula  i no és 
una modificació del Pla General com ha dit vostè erròniament abans.  
 
Al setembre de 2007, i aquí variem el redactat, no es reben informes de diferents 
organismes supramunicipals, es reben els informes que s’havien demanat a  diferents 
organismes de la Generalitat de Catalunya, diferents direccions generals o 
departaments i suposem que es reben tots de cop i a última hora perquè els requereix 
la Comissió d’Urbanisme i com que aquests informes són tots desfavorables, el que es 
rep el 28 de setembre és la suspensió d’aprovació del catàleg amb diversos 
requeriments a complimentar. Aleshores val la pena que fem aquesta apreciació perquè 
aquest és un moment fonamental que interromp la tramitació del catàleg. 
 
Atès que com a resultat d’aquesta suspensió se li va remetre el tècnic redactor del Pla 
Especial del Catàleg del Patrimoni arquitectònic per procedir a fer les esmenes 
oportunes i aquest tècnic va fer les esmenes, va presentar un text refós i a partir 
d’aquest text refós es torna a requerir concretament a la Direcció General del Patrimoni 
cultural, a la Direcció General d’arquitectura i paisatge i al Departament de medi 
ambient i habitatge l’elaboració de nous informes sobre el text refós conforme el 
requeriment efectuat per la Comissió d’urbanisme de Barcelona. Aquest requeriment es 
va fer el 26 de febrer de 2008. Val a dir que a data d’avui encara no s’ha rebut cap 
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d’aquests informes, per tant, la tramitació resta suspesa per part de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona. Atesa la  importància d’aquest document per protegir el 
patrimoni cultural local i les restes prehistòriques, amb això estem tots d’acord, el 
catàleg és un instrument de planejament urbanístic que està regulat per la llei 
d’urbanisme i que té les competències compartides entre l’Ajuntament que l’impulsa i 
la Generalitat, la Comissió d’urbanisme que l’aprova amb informes del patrimoni 
cultural.  
 
Atès que el passat 26 de juny es va presentar públicament el nou Pla Director de la 
Ruta Prehistòrica on s’ubiquen la majoria de jaciments megalítics i atès que en el Ple 
d’avui de 16 de juliol de 2009, en el punt B-5 de l’ordre del dia s’ha passat a aprovació 
la proposta del Pla Director del Ruta Prehistòrica de la Roca del Vallès, els acords que 
proposaríem serien:  
 
“Primer.- Impulsar les accions necessàries per fer possible la verificació del Text refós 
del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni arquitectònic i arqueològic en el temps més 
breu possible.” 
 
No posem termini de 4 mesos com deien vostès perquè depenem d’uns informes que 
fins que no arribin no sabrem si seran favorable o desfavorables, si  haurem de retocar 
encara més el Text refós que ha fet aquest arquitecte que havien contractat vostès i 
que si és necessari encara s’haurà de tornar a presentar un altre text refós, per tant, 
estem a l’espera d’aquests informes. Posem en el temps més breu possible perquè 
poder aquests informes encara trigaran 6 mesos a arribar. 
 
“Segon.- Reclamar als organismes de la Generalitat de Catalunya que han d’informar 
sobre l’aprovació d’aquest catàleg perquè es pronunciïn amb la màxima celeritat 
respecte a les sol·licituds d’informe efectuades en data 26 de febrer de 2008” 
 
Més que res perquè fa ja un any i mig que els ho vam demanar i ja seria hora que 
comencin a lliurar aquests informes. Entenem que aquesta moció s’ajusta a la realitat 
de tramitació del catàleg en el punt en que està, és absolutament objectiva amb la 
realitat de l’expedient que poden consultar en qualsevol moment i que està a la seva 
disposició i que els membres de l’equip de Govern estaríem disposats a assumir i crec 
que vostès poden assumir perfectament.  
 
Algun comentari? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí, em sembla bé el contingut general de la moció, hi ha algunes 
informacions que nosaltres no teníem i que no consten en l’expedient, no sé si ha de 
constar o no, però nosaltres hem vist l’expedient i no hi ha cap Text refós ni hi ha cap 
requeriment de la Generalitat en l’expedient del catàleg, per tant, ens sorprèn aquestes 
dades. Nosaltres entenem que haurien d’estar a l’expedient, lògicament si haguéssim 
conegut aquestes dades, les hauríem posat. 
 
Respecte a la manca de resposta de la Generalitat, li puc explicar la nostra experiència, 
que no es que sigui la única ni infalible, però la nostra experiència és que la Generalitat 
no respon a documents que no estan aprovats, pot ajudar a assessorar, pot fer 
reunions, però no respon.  Vull dir, que si vostès porten un any i mig esperant que 
responguin a aquest esborrany de Text refós, que li hem de dir així, doncs igual 
esperarem molts anys. La Generalitat té l’obligació de respondre a documents aprovats 
i prèviament farà la reunions o trobades, sessions tècniques que calguin per assessorar 
com s’ha de presentar aquest document. Si vostès porten un any i mig i no prenen cap 
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acció, doncs em temo molt que trigarem molt de temps en què es faci així. Hi ha 
molta feina en els departaments d’urbanisme i en les diferents direccions que vostè ha 
mencionat com perquè en els esborranys que, a més a més, van canviat el temps, que 
cada vegada que hi hagi un esborrany que, però això és la nostra experiència. Veiem 
bé el contingut de les mocions i en tot cas, tornarem a demanar  veure l’expedient per 
contrastar aquestes dades que vostè aquí ens facilita.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Albert Gil? Totes les dades estan 
extretes de l’expedient, potser el text Refós no l’han vist perquè és un CD, no ens van 
fer una presentació en paper. Aleshores, està dins d’un sobret i potser passa una mica 
desapercebut, però totes les dades consten a dins de l’expedient. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Albert Gil? 
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Totes les dades estan extretes de l’expedient, potser el Text Refós no l’han 
vist perquè és un CD, no ens van fer una presentació en paper,  potser estar dins un 
sobret i passa una mica desapercebut i potser no l’han vist, però totes les dades 
consten dins l’expedient. 
 
Sr. EstapéSr. EstapéSr. EstapéSr. Estapé.- el consultarem 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- En qualsevol moment, el tenen a la seva disposició.  Entenc que estan 
disposats a acceptar l’esmena i passaríem a votar exclusivament l’esmena, primer 
aprovem l’esmena i després aprovem la moció, no me’n puc estar de fer un comentari, 
i em sap greu però li ho faré, i és que en aquest any i mig de retard és atribuïble a 
l’actual  Govern de la Generalitat, els informes s’han de lliurar en temps  i forma i quan 
es demanen, es demanen en la tramitació d’un expedient i el que és lògic és que els 
informes hi siguin i quan hi siguin si encara hem de treballar en modificar aquest text, 
el modificarem perquè si ho tornem a enviar a la Comissió d’Urbanisme i la Comissió 
d’Urbanisme recaba els informes, els hi fan cas a ells, a nosaltres no a ells sí, presenten 
els informes desfavorables, ens tornen a tombar els texts i tornem a començar, per 
tant, fem les coses ben fetes, això es va voler aprovar provisionalment abans d’acabar 
el mandat sense els informes i el resultat ha estat nefast, per tant, esperem els informes, 
que l’actual Govern de la Generalitat és lent, bé, esperem que sigui segur.  
 
Passem a votació de l’esmena. 
 
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació 
de l’esmena de la  moció, la qual resta aprovada per unanimitat dels assistents 
 
Passem a votació de la moció 
    
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació  
de la  moció, la qual resta aprovada per unanimitat dels assistents, quin text, 
literalment, diu:  

“Atès que en el Ple de 9 de maig de 2007 es va aprovar provisionalment el Pla especial 
del catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic. 

Atès que el setembre de 2007 es va rebre de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat 
la suspensió d’aprovació del catàleg amb diversos requeriments a complimentar. 
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Atès que com a resultat d’aquesta suspensió se li va remetre al tècnic redactar el Pla 
especial del catàleg de patrimoni arquitectònic, per procedir a fer les esmenes 
oportunes. 

Atès que es va requerir a la Direcció General de Patrimoni Cultural, a la Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge i al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
l’elaboració de nous informes, sobre el Text Refós conforme al requeriment efectuat 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.  

Atès la importància d’aquest document per a protegir el patrimoni cultural local i les 
restes prehistòriques. 

Atès que el passat 26 de juny es va presentar públicament el nou Pla Director de la 
Ruta Prehistòrica, on s’ubiquen la majoria dels jaciments megalítics.  

Atès que e el Ple d’avui, 16 de juliol de 2009, en el punt B5 de l’ordre del dia, s’ha 
passat a aprovació la proposta de Pla Director del Parc Arqueològic i Ruta Prehistòrica 
de La Roca del Vallès. 

Proposta d’acord 

Per tots els fets exposats anteriorment els regidors i regidores de tots el grups 
municipals del Consistori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 

1. Impulsar les accions necessàries per a fer possible l’aprovació de la verificació 
del Text Refós del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, en el temps més breu possible.  

2. Reclamar als organismes de la Generalitat de Catalunya que han d’informar 
sobre l’aprovació d’aquest catàleg per què es pronunciïn amb la màxima 
celeritat respectes les sol·licituds d’informe efectuades en data 26 de febrer de 
2008.” 

    
B.10 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “Proposta de creació d’un consell B.10 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “Proposta de creació d’un consell B.10 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “Proposta de creació d’un consell B.10 Moció presentada pel Grup Municipal del PSC “Proposta de creació d’un consell 
municipal de solidaritat i destinar l’1 % del pressupost propi a projectes de cooperació municipal de solidaritat i destinar l’1 % del pressupost propi a projectes de cooperació municipal de solidaritat i destinar l’1 % del pressupost propi a projectes de cooperació municipal de solidaritat i destinar l’1 % del pressupost propi a projectes de cooperació 
amb el 3amb el 3amb el 3amb el 3er er er er món”món”món”món”    
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- El darrer punt de l’ordre del dia d’aquest bloc és una altra moció 
presentada pel Grup Municipal del PSC “Proposta de creació d’un consell municipal de 
solidaritat i destinar l’1 % del pressupost propi a projectes de cooperació amb el 3er 

món” 
 
Té la paraula el Sr. Carles Fernández 
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- llegiré ràpidament el contingut de la moció, aquesta és una 
moció que ja vàrem presentar en el darrer Ple per via d’urgència i que no es va 
acceptar la urgència, atès a la importància que nosaltres donem a aquest tema, la 
tornem a presentar en aquest Ple. És una moció que demana que en el Pressupost 
Municipal se segueixi executant l’1% del Pressupost Municipal a temes de solidaritat 
amb el tercer món, això bé arran de l’execució del pressupost del 2007 l’execució va 
ser d’un 92%, és a dir de 67.000 € se’n van gastar 61.000, i més preocupant ha estat 
en el 2008 que d’un pressupost de 76.000 € només s’han reconegut, d’acord amb la 
liquidació que vàrem obtenir amb l’aprovació del Pressupost 53.938 €, és a dir un 
70%, per tant, ens preocupa que, malgrat que es posés l’1% en l’execució d’aquests 
dos pressupostos no ha estat així. Això és un tema de voluntat municipal perquè  
d’impulsar els temes de solidaritat és el propi municipi, i existeixen mecanismes i 
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institucions, tant a la Roca com a Catalunya que poden facilitat l’execució del 
Pressupost, és un tema de traslladar les voluntats que es manifesten en un Pressupost a 
les realitats concretes d’una liquidació, i, per aquesta raó proposem dos aspectes, 
proposem l’adopció d’aquest dos acords: 
 
En primer lloc promoure la creació d’un Consell Municipal de Solidaritat amb la 
participació de totes les entitats que participen en la Setmana de la Solidaritat i tots els 
grups polítics del municipi de definir propostes d’activitats de sensibilització, 
agermanament i priorització dels projectes de solidaritat a subvencionar. 
 
I com a segon, assumir el compromís de destinar, de forma efectiva, l’1% del 
Pressupost propi, segons la definició del Fons Català de Cooperació a projectes i 
activitats de sensibilització, de solidaritat i  cooperació amb el  Tercer Món. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Albert GilSr. Albert GilSr. Albert GilSr. Albert Gil.-  Sí, en principi l’Equip de Govern dóna suport a la moció, en el tema del 
Consell Municipal de Solidaritat que parlàvem també d’obrir-lo a persones individuals,  
no només a grups polítics i entitats que participen en la Setmana de la Solidaritat 
perquè hi ha gent que potser no està dins aquestes entitats però que pot estar 
interessada en participar en un Consell d’aquest tipus, i en el tema de l’1% nosaltres,  i 
crec que tot l’Equip de Govern, bé segur, estem totalment d’acord perquè nosaltres ho 
vàrem impulsar en el seu moment i crec que ho hem de dur a terme.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil, té la paraula la Regidora de Solidaritat la Sra. Marta 
Pujol. 
    
Sra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta Pujol.-  Bé, primer una petita consideració, jo vaig ser la primera que em va 
saber greu que l’any passat no s’executés l’1%, però com ja havíem parlat altres 
vegades en el  Ple, la idea que teníem des de la Regidoria de Solidaritat era canviar una 
mica el format de l’atorgació d’aquestes subvencions, la manera que potser porta 
menys problemes és anar directament als Fons Català de Cooperació i agafar els 
projectes o que et són més propers o que et venen directament a la porta de la 
Regidoria a demanar-te col�laboració i participar amb ells i potser canviar una mica 
l’estratègia i buscar associacions més properes al municipi o que col�laboren amb 
entitats del municipi i poder-los atorgar subvencions més grans i amb aquestes realitzar 
coses en el lloc d’origen des d’on et demanen la subvenció. L’any 2007 jo recordo que 
vàrem fer una aportació important a l’associació Amics del bisbe Godayol, que estava 
construint un menjador i una residència d’estudiants a una zona del Perú que és molt 
rural, on els nois que viuen en les zones més allunyades de les ciutats no tenen accés a 
l’ensenyament secundari. Llavors ells van crear una residència i nosaltres hi vam  
participar , jo crec que va ser, 15.000€ que vàrem aportar a aquesta residència. Ha 
estat molt agraït, a primers d’any va venir el bisbe i col�laboradors seus i ens van portar 
tot un reportatge fotogràfic del que han fet amb els nostres diners. L’any passat, 
recordo que va venir el padre Ángel des del Salvador, recordo que vaig prendre el 
compromís amb ell d’ajudar-los en la construcció d’una biblioteca i també d’un 
menjador per l’escola, per aquest motiu van reservar uns diners dels que tenim 
destinats a la solidaritat, però, evidentment, abans d’atorgar aquest diners 
necessitàvem un projecte i una justificació, aquesta documentació no ha arribat mai, 
per tant, aquests no s’han pogut donar, i és veritat que després de finals d’any 
d’aquesta partida només s’havia executat aquests 53.000€, jo penso que després amb 
la creació d’aquest Consell ens ajudarà potser a que entre tots puguem conèixer, entre 
les entitats i gent voluntària que col�labora amb ONG, tenim gent a la Roca, a la 
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Torreta molta activitat i crec que ens pot ajudar i col�laborar amb el Fons Català, en el 
fons te n’adones que la manera més fàcil d’atorgar subvencions és a través del Fons 
Català de Cooperació perquè és una garantia, després no tindràs problemes amb 
justificacions i amb històries, a mi em sembla una bona idea perquè és una manera que 
sigui una mica més dinàmica l’activitat d’aquesta Regidoria perquè sinó s’acaba fent la 
Setmana de la Solidaritat a on es concentren moltes activitats però si som un Consell 
que ho organitza, que ho portem segurament tots ens sentirem més participatius. 
Moltes gràcies.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Algun comentari més? 
 
Sr. Carles Fernández.Sr. Carles Fernández.Sr. Carles Fernández.Sr. Carles Fernández.---- Sí, en tot cas dir que realment aquesta és una de les partides que 
a un li sap més greu que l’Ajuntament no hagi acabat d’executar al 100%. Jo crec que 
hem de ser àgils perquè si passa alguna cosa com la que comenta la Sra. Pujol de que 
hi havia un cert compromís i després no arriben, en tot cas utilitzar de forma urgent el 
Fons Català perquè els diners es vehiculin. Jo crec que aquesta combinació que 
nosaltres anàvem fent entre Fons Català i projectes nascuts en àmbits pròxims al 
municipi, crec que és important mantenir-lo i en aquest sentit, un Consell Municipal 
pot facilitar, fins i tot, que arriben més projectes de proximitat, per tant, en aquest 
sentit completament d’acord, cap problema, per part nostra, en que s’incorporin 
persones individuals, jo no sé si caldria posar una esmena aquí o com que s’ha de 
desenvolupar el Reglament, el que sí que demanem és que aquest Consell es creï al 
més aviat possible, i com que s’haurà de portar a Ple la creació del Consell i el seu 
Reglament doncs que tinguem en compte això, si s’ha posar ara com esmena per 
deixar-ho clar cap problema per part nostra  
 
Sra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta Pujol.- Com que la Comissió s’ha de crear, a l’hora de formar-la posar un 
Reglament, potser ara no cal. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- potser es podia fer una petita esmena que digui: amb la participació de i 
en comptes de totes les entitats, de persones i entitats que participen en la Setmana de 
la Solidaritat i tots els grups polítics, etc. Algun comentari més? 
 
Perdó votem primer l’esmena. 
 
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació 
de l’esmena de la  moció, la qual resta aprovada per unanimitat dels assistents 
 
Passem a votació de la moció esmenada.  
 
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació 
de la  moció esmenada, la qual resta aprovada per unanimitat dels assistents, quin text, 
literalment, diu: 
 

“Al 2003 l’Ajuntament va destinar per primera vegada el 0,7% del pressupost propi 
(segons la definició del Fons Català de Cooperació) a projectes de solidaritat i 
cooperació amb el 3er món. 

Al 2006 l’Ajuntament va destinar l’1% del pressupost propi a projectes de solidaritat i 
cooperació amb el 3er món. 
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Al 2007 estava pressupostat l’1% del pressupost propi a projectes de solidaritat i 
cooperació amb el 3er món, però el nivell d’execució va ser del 92%.    És a dir, es 
destinar el 0,92%. 

Pressupost 2007 Pressupost Reconegut % Execució
Activitats sensibilització 3er món 5.467 €          4.922 €           90%
Projectes de solidaritat 3er món 61.891 €        56.733 €         92%

Total 67.358 €        61.655 €         92%
 

El nivell d’execució del pressupost de 2008 va ser del 70%.    És a dir, es destinar el 
0,7%. 

Pressupost 2008 Pressupost Reconegut % Execució
Activitats sensibilització 3er món 6.195 €          3.338 €           54%
Projectes de solidaritat 3er món 70.481 €        50.600 €         72%

Total 76.676 €        53.938 €         70%
    

Atès que tots els grups municipals van manifestar el seu compromís electoral al 2007 
de continuar destinant l’1% del pressupost a solidaritat amb el 3er món però això no 
s’ha acomplert. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 

Els regidors i regidores del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  

 

4. Promoure la creació d’un Consell Municipal de Solidaritat    amb la participació 
de persones i les entitats que participen en la setmana de la solidaritat i de tots 
els grups polítics del municipi, amb l’objectiu de definir propostes d’activitats 
de sensibilització, agermanament i priorització dels projectes de solidaritat a 
subvencionar. 

5. Assumir el compromís de destinar al 2009 de forma efectiva l’1% del 
pressupost propi (segons la definició del Fons Català de Cooperació) a projectes  
i activitats de sensibilització de solidaritat i cooperació amb el 3er món.” 

 
MOCIONS D’URGÈNCIA MOCIONS D’URGÈNCIA MOCIONS D’URGÈNCIA MOCIONS D’URGÈNCIA     
    
MocióMocióMocióMoció    per solper solper solper sol·licitar al licitar al licitar al licitar al Govern de la Generalitat Govern de la Generalitat Govern de la Generalitat Govern de la Generalitat perquè adopti l’acord per a la perquè adopti l’acord per a la perquè adopti l’acord per a la perquè adopti l’acord per a la 
construcció del CEIP la Torreta de dues línies.construcció del CEIP la Torreta de dues línies.construcció del CEIP la Torreta de dues línies.construcció del CEIP la Torreta de dues línies.    
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Hi ha dos mocions d’urgència que els passaré i haurem de votar la 
urgència, però fem un petit recés, cinc minuts perquè s’incorpori de nou la Secretària. 
 
Se suspèn la sessió durant 10 minuts quan són 22 hores i 10 minuts i es reprèn a les 22 
hores i 19 minuts, essent presents a la sessió la totalitat dels regidors assistents 
relacionats més amunt. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Bé continuem, com he dit abans hi ha dos mocions d’urgència, la primera 
és relativa a l’impuls per sol�licitar al Govern de la Generalitat perquè adopti l’acord per 
a la construcció del CEIP la Torreta de dues línies, té la paraula la Regidora d’Educació 
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que ens comentarà el sentit de la moció i, en tot cas, primer haurem de votar la 
urgència i després la moció. 
 
Sra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta Pujol.-  A veure, en el darrer Ple es va acordar que hi havia alguns que 
estàvem d’acord en la moció que vosaltres proposàveu llavors hem fet aquestes dues 
mocions, com que ara els papers estan damunt la taula del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i estem pendents d’un acord de Govern que s’ha de 
realitzar de manera imminent, us el llegiré: 
 
“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha dut a terme la redacció del projecte 
bàsic i d’execució del conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció del CEIP La Torreta de dues línies. 
 
Atès que el projecte ha estat verificat i informat favorablement pels serveis tècnics del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que es donen tots els condicionants perquè es pugui adoptar acord de govern per 
a la construcció del CEIP La Torreta de dues línies. 
 
Per tos els fets exposats anteriorment els regidors i regidores de tots els grups 
municipals del Consistori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 

1. Sol�licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti l’acord per a la 
construcció del CEIP la Torreta de dues línies.” 

 
Nosaltres creiem que des de l’Equip de Govern i des de la Regidoria tant de Territori 
com d’Educació, hem fet la nostra feina, hem estat molt coordinats amb el Serveis 
Territorials del Vallès – Maresme a l’hora de l’elaboració d’aquest projecte, tant l’estudi 
bàsic com l’executiu, pensem que no hi haurà cap tipus de problema, per tant, 
pensem que és ara el Departament a qui li toca moure fitxa i aprovar la construcció del 
CEIP per això els instem a que ho facin el més ràpid possible. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Moltes gràcies, algun comentari Sr. Albert Gil? 
 
Sr. GilSr. GilSr. GilSr. Gil.- No 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- Sí, en principi manifestar el nostre acord amb aquesta moció, 
l’únic que ens sap greu que respecte a la que vam presentar no s’hi donés suport en el 
seu moment perquè ara hi ha hagut un acord de Govern d’escoles i no ha entrat 
aquesta escola , per tant, si s’hagués enviat no sé si hagués facilitat o no, però hagués 
estat un element més de pressió, i una altra qüestió, en la passada Comissió 
Informativa vàrem comentar a l’Alcalde i als membres de la Comissió informativa que 
formen part de l’Equip de Govern que recordàvem que hi havia aquestes mocions i el 
Sr. Alcalde ens va comentar que encara no es donaven les condicions i que esperéssim, 
i avui sens presenta per via d’urgència, perfecte, hi donarem suport, però potser 
hagués estat bé que sens hagués comunicat aquest tema, per la resta cap problema 
perquè era l’esperit de la nostra moció. 
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari Sra. Marta Pujol? 
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Sra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta Pujol.- La moció del darrer Ple era una moció que, sinó recordo malament, 
comprenia molts altres temes, com la creació de l’escola de Santa Agnès, la sala 
polivalent o el minipavelló del Mogent, era bastant més extensa, el compromís que jo 
vaig prendre era sobre aquests dos temes el CEIP de la Torreta i l’Escola Municipal de 
Música, sí que és veritat que la Sala polivalent del CEIP Mogent es va aprovar el 
projecte en aquell Ple, però aquests dos temes són els que tenim més enllestits i són 
pels quals es pot demanar de manera conjunta i com a Ple municipal a l’entitat que li 
correspon que executi o que faci la feina que li toca a ells, per això hem posat aquests 
dos punts i no estàvem d’acord amb la moció que vau presentar vosaltres que incloïa 
d’altres punts.  
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Gràcies Sra. Marta Pujol. Bé jo sí que vull afegir que la feina de tirar 
endavant un centre educatiu d’aquest tamany amb un pressupost que superarà els cinc 
milions d’euros és una feina llarga i feixuga i aquesta feina és la que s’ha fet en el darrer 
any i mig, i aquesta feina, tal com molt bé ha dit la Regidora, s’ha fet amb una molt 
bona coordinació amb el Departament d’Educació, amb els serveis tècnics que han de 
verificar i validar els projectes i, fins i tot, han qualificat el procés que hem tingut amb 
ells de modèlic. S’ha de redactat un projecte bàsic primer i ara un projecte d’execució 
que donaran com a resultat un edifici extraordinari amb molt bona formalització i 
funcionalitat per servir com una escola a la Torreta, i això està tot a punt perquè la 
Generalitat adopti el proper acord de Govern, de fet hem tingut ja dues dates que no 
s’han produït, el darrer acord de Govern, per evitar confusions, responia a centres que 
es finançaven a través de l’Institut Català de Finances, el nostre centre no es pot 
finançar a través de l’Institut Català de Finances perquè ja hi ha un centre construït a 
sobre que no s’enderroca mentre durin les obres, i per tant, forma part dels centres 
que construirà GISA, GISA no ha tingut cap adjudicació aquest any encara té un 
pressupost de 75 milions d’euros que encara no s’ha utilitzat, per tant ens han 
assegurat que la nostra escola està en aquesta línia.  
 
Aquesta moció respon als compromisos que vàrem adquirir en el darrer Ple 
extraordinari on, com ha dit la Regidora, hi havia una sèrie de punts que es podien 
assumir i d’altres que no, individualitzant-los aquest és un dels punt que es podien 
assumir, de totes maneres és un punt que redunda en tota la feina que ja s’ha fet des 
de l’Ajuntament i que s’ha fet en coordinació amb el Departament i esperem que no 
generi l’efecte contrari perquè aquesta moció es podria llegir malament des del 
Departament quan la rebi, cosa que esperem que no passi, simplement és un acord 
més que va en la mateixa línia, que tots coneixem i que el Departament coneix i que 
tots estem d’acord amb l’oportunitat i necessitat de fer aquesta escola d’una vegada. 
 
Passem a votació de la urgència. 
 
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació 
de la urgència de la moció, la qual resta aprovada per unanimitat dels assistents 
 
Passem a votació de la moció. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació la moció, que resta aprovada per 
unanimitat. 

 

Sr. Font.Sr. Font.Sr. Font.Sr. Font.---- Sr. Ros és l’hora. 
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- És la seva hora? Jo que vol que li digui.  
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Sr. FontSr. FontSr. FontSr. Font.- No,  és la meva obligació dir-li que m’haig d’aixecar, volia aprofitar només 
per fer-li dues preguntes i si pot ser les respon al final, i li agrairia que, encara que sigui 
via correu electrònic que tots tenim el correu electrònic de tots, se’m passi còpia. Una 
és sobre una cosa que he vist en les resolucions d’Alcaldia, això va per a tu Jordi, 
suposo, és el tema  d’un contracte amb l’ADF, volia saber bàsicament què era, no sé si 
és el tema de camins, normalment no s’havia fet mai cap contracte, sinó que era una 
subvenció de l’Ajuntament que era de 10%, i després posar en coneixement que ara fa 
poc vaig estar per la zona de Can Jorn  amb el tema d’incendis i vaig veure una zona 
de línies elèctriques que s’havien netejat i havien deixat tota la brancada al costat d’un 
camí i sota la línia elèctrica mateix, però és que, a més, hi ha fotos, si vols ja te les 
passaré, el problema és que no s’ha triturat ni s’ha fet res, a veure si per part de 
l’Ajuntament que es faci el trasllat a Fecsa – Endesa que això no és correcte i que no 
pugui generar un efecte de foc allò perquè a més hi ha molts arbres al costat, i agraint 
que m’hagi deixat fer aquestes preguntes me’n vaig. Bona nit a tothom i ens veiem.  
 
Essent les 22 hores i 30 minuts, s’absenta de la sessió el Sr. Jordi Font. 
    
Moció per solMoció per solMoció per solMoció per sol·licitar al Departament d’Educació l’autorització de la segona fase de licitar al Departament d’Educació l’autorització de la segona fase de licitar al Departament d’Educació l’autorització de la segona fase de licitar al Departament d’Educació l’autorització de la segona fase de 
l’escola municipal de músical’escola municipal de músical’escola municipal de músical’escola municipal de música        
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Bona nit Sr. Font. La darrera i segona moció d’urgència tracta de sol�licitar 
al Departament d’Educació perquè doni autorització a la segona fase de l’Escola 
Municipal de Música, aquest és un tema que també està molt madur i que, en tot cas, 
ens l’explicarà la Regidora d’Educació, la Sra Marta Pujol.  
    
Sra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta Pujol.- Bé, com tots sabeu al novembre de l’any passat, al 2008, es va 
presentar el PEC, el Pla Educatiu de Centre als Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament i des d’aleshores no havíem obtingut resposta fins primers de maig. 
Crec que va ser, que ens van dir que vindria la inspectora que havia de fer la inspecció, 
que aprofitant una visita de la inspectora Carme Alonso per un tema del CEIP Mogent 
aprofitaria per venir a veure les noves instal�lacions i l’espai de l’Escola Municipal de 
Música i que tindria en compte a l’hora de fer l’informe, ella reconeixia que s’havia 
endarrerit molt, evidentment, no tenim cap paper on ella reconegui que s’ha 
endarrerit, però el fet és que nosaltres hem estat trucant gairebé mensualment per 
saber on estava el PEC de l’Escola Municipal i bé, després de sis mesos d’insistència 
hem tingut la resposta. Us puc dir que la Carme Alonso, que és la inspectora 
d’Educació, va emetre un informe favorable que li va passar a l’Àngels Reig. L’Àngels 
Reig és la Cap de Secció de Centres i Alumnat dels Serveis Territorials, ella va donar-li el 
vist i plau i el dia 14 de juliol es va enviar l’expedient a Via Augusta que és a on han de 
fer l’autorització veient l’informe favorable de la Inspectora. És la Subdirecció General 
de Centres Educatius qui ha de fer aquesta autorització, el Subdirector General és el Sr. 
Rafael Gisbert i qui realment havia de fer l’informe és el Sr. Amador Adell, que és un 
senyor que, pel que ens han informat a Via Augusta, es jubila ja, ara un dia d’aquests, i, 
per tant, li passaven el nostre expedient a la Balbina Birba i la Balbina Birba era la que 
se n’havia d’encarregar de fer l’autorització. Nosaltres vam parlar directament amb 
l’Àngels Reig i ella ens va dir dimarts que ella trucaria el mateix dimarts a la Balbina i 
que nosaltres ens poséssim en contacte demà amb ella per veure si s’havia fet 
l’autorització i ens la podia passar, aquesta autorització és súmament important, 
perquè ens garanteix poder sol�licitar la subvenció que dóna la Generalitat. Hi ha hagut 
últimes notícies que diuen que els ajuntaments menors de 20.000 habitants no tindran 
dret a aquesta subvenció, això corre en els ambients de les escoles de música, això ens 
ho ha dit la Meritxell Vinaixa, esperem que només sigui un rumor, però un cop 
tindrem l’autorització, que serà abans de vacances segur, podrem sol�licitar la 
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subvenció i tan aviat tinguem la subvenció es puguin abaratir les quotes dels pares 
perquè realment les quotes que estan suportant els pares de l’Escola de Música són 
quotes molt elevades i si volem tenir una Escola de Música Municipal assegurada ha de 
passar segur per l’abaratiment de les quotes. De totes maneres, estem molt contents 
amb les preinscripcions perquè n’hi havien unes quaranta-cinc, la qual cosa ens fa estar 
contents, però bé amb l’autorització ens hem de plantejar que podem fer per abaratir 
aquestes quotes. I bé, una mica això, instar al Departament que vagi ràpid amb 
l’autorització i no es torni a quedar encallada sobre la taula de la Balbina Birba set 
mesos més i ja esta, això és tot. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies. Algun comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- Sí, no sé si respon també a aquella moció que nosaltres vàrem 
presentar, en tot cas respon al segon compromís que va adquirir la Regidora 
d’Educació, l’únic que en el redactat no ens queda clar una cosa, en el redactat de la 
proposta d’acord, perquè en els antecedents per una banda hi ha el Pla Educatiu de 
Centre i per una altra banda hi ha l’autorització de la segona fase, potser el redactat de 
la proposta d’acord és excessivament escarit perquè diu: “sol�licitar al Departament 
que doni l’autorització en el més breu termini  possible”, l’autorització de què? Jo crec 
que s’hauria d’especificar de la segona fase i l’aprovació del Pla Educatiu de Centre. 
 
Sra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta Pujol.- el Pla Educatiu de Centre no és que l’hagin d’aprovar, és un requisit 
indispensable perquè et donin l’autorització de la segona fase, com a requisit tu has de 
presentar el PEC, no te l’han d’aprovar el PEC, així ho tenim entès. 
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- Nosaltres teníem entès que sí, per això ho demanàvem. 
 
Sra Marta PujolSra Marta PujolSra Marta PujolSra Marta Pujol.- Ara el que s’està demanant és l’autorització de la segona fase, no 
l’aprovació del Pla Educatiu de Centre, que és el que ens dóna pas a poder demanar la 
subvenció.  
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- el que teníem entès nosaltres i potser estem equivocats i valdria 
la pena tenir-ho clar, nosaltres tenim aprovada ara l’autorització de l’escola en una 
ubicació determinada que era en el Pilar Mestres,  per la sol�licitud  de la subvenció era 
requisit indispensable la presentació del Pla Educatiu de Centre llavors ara hi ha la 
tramitació perquè l’escola estigui... 
 
Sra Marta PujolSra Marta PujolSra Marta PujolSra Marta Pujol.- No, el canvi d’ubicació està acceptat, no s’ha de demanar 
explícitament, la Carme Alonso va venir va veure la nova ubicació  i va dir que ella amb 
això en tenia prou, el que estem demanant és l’autorització per ser Escola Municipal de 
Musica, el PEC era un requisit indispensable per demanar aquesta autorització. 
 
Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- En tot cas, especifiquem que es doni l’autorització per la segona 
fase de l’Escola Municipal de Música, o no sé, en el sentit més ampli, no sé com 
s’hauria de redactar perquè inclogui tot allò necessari, perquè potser el redactat no 
queda clar. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Si us sembla podria quedar així: “sol�licitar al Departament d’Educació que 
doni l’autorització de la Segona Fase de l’Escola Municipal de Música en el més breu 
termini de temps possible”. 
 
Sra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta PujolSra. Marta Pujol.- Per d’aquesta manera poder sol�licitar la subvenció. No cal, doncs, ja 
està, d’acord. 
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Sr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles FernándezSr. Carles Fernández.- A partir d’aquí com respon als compromisos que va adquirir la 
Regidora, nosaltres hi donarem suport a la moció. 
 
Sr AlcaldeSr AlcaldeSr AlcaldeSr Alcalde.- Passem a votar la urgència de la moció 
Aprovada per unanimitat 
 
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació 
de la urgència de la  moció, la qual resta aprovada per unanimitat dels assistents 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Ara passem a votar l’esmena de la moció 
Aprovada per unanimitat 
 
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació 
de l’esmena de la  moció, la qual resta aprovada per unanimitat dels assistents 
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Ara votem la moció 
Aprovada per unanimitat. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació la moció, que resta aprovada per 
unanimitat, quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que a novembre de 2008 es va presentar el Pla Educatiu de Centre als serveis 
territorials del departament d’educació. 
 
Atès que el tràmit d’autorització de la segona fase de l’Escola Municipal de música es 
troba en un estat molt avançat. 
 
Proposta d’acord 
 
Per tots els fets exposats anteriorment els regidors i regidores de tots els grups 
municipals del Consistori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 

1. Sol�licitar al Departament d’Educació que doni l’autorització, de la 2a fase de 
l’Escola Municipal de Música, en el més breu termini possible.” 

    
    
C) Control Gestió municipalC) Control Gestió municipalC) Control Gestió municipalC) Control Gestió municipal    
    
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.    
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Amb aquesta moció acabem el segon bloc de l’ordre del dia, l’apartat B de 
dictàmens, propostes o mocions resolutòries i passem a l’apartat C que tracta del 
control de la gestió municipal. En primer lloc donaré compte de les Resolucions 
d’Alcaldia en matèria de personal, si els sembla començaré per la darrera i ja entendran 
perquè, a l’Àrea de Serveis l’auxiliar administrativa Dolors Valls i Richarte va agafar una 
baixa maternal i va ser substituïda per la Sra. Virginia Raya Gómez, aquesta senyora es 
va incorporar el 25 de maig, però al cap de pocs dies es va incorporar a una plaça que 
tenia guanyada a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, que era una plaça que estava sotmesa 
a un recurs que tenia guanyada ella, però a l’interposar-se el recurs estava suspesa, es 
va resoldre el recurs desestimant-li a qui l’havia posat i, per tant, ella es va incorporar, 
va tornar a deixar la plaça buida i aquesta substitució no es produïa, per tant, ara me’n 
vaig a la primera que tinc relacionada, ha estat substituïda per la Sra. Iolanda 
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Fernández Rodríguez, ho dic perquè poder pot haver la confusió que totes dues 
estiguin substituint a la Sra. Dolors Valls Richarte.  
 
D’altra banda, es van produir les proves per accedir a les places d’auxiliars 
administratius, dues places que figuraven en l’Oferta Pública d’Ocupació i s’han 
incorporat com a funcionàries la Sra. Maria Teixidor Márquez i la Sra. Eva Civit Rialp 
que ja ocupaven aquestes interinament i van ser les que van treure les millors 
puntuacions a les proves.  
 
Sr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel Estapé.- Si em permet fer un comentari, felicitar tant a la Sra. Dolors Valls 
per la maternitat com a la Sra. Maria Teixidor i a la Sra. Eva Civit per haver aconseguit 
les places de funcionàries.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Ens sumem a la felicitació. També s’ha incorporat a Secretaria la lletrada 
Sra. Lluïsa Martínez García, en principi ho va fer per un tema d’acumulació de tasques i 
finalment està substituint a la Sra. Almudena Naranjo Milrado, que també té la baixa 
per maternitat.  
 
En l’Àrea de Benestar Social s’ha incorporat com a Treballadora Social la Sra. M. Àngels 
Blasco Delcor i en la mateixa àrea, veig que no està aquí, però hi ha una altra 
incorporació la Sra. Inés Martí com a Educadora Social, no està en aquest llistat però 
probablement apareixerà en el llistat del setembre. 
    
C.3 Informes d’alcaldiaC.3 Informes d’alcaldiaC.3 Informes d’alcaldiaC.3 Informes d’alcaldia    
    
En principi en l’apartat d’Informes d’Alcaldia només dir-los que estem de Festa Major a 
la Torreta, avui tenim el “Sopar de Tràfic” que no sé si soparem i que el cap de 
setmana tenim actes diversos, tenen el programa i, per tant, tots els que vulguin assistir 
comença la primera festa d’estiu a la Torreta.  

    
C.4 Mocions de ControlC.4 Mocions de ControlC.4 Mocions de ControlC.4 Mocions de Control    
    
Passaríem a l’apartat C4 de Mocions de Control, que en principi no se n’ha presentat 
cap i m’he saltat el C2 de Resolucions d’Alcaldia,  fem el C2, si tenen alguna resolució 
que comentar? 
 
C.2 Resolucions d’alcaldiaC.2 Resolucions d’alcaldiaC.2 Resolucions d’alcaldiaC.2 Resolucions d’alcaldia    
 
Sr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel EstapéSr. Miquel Estapé.-  No avui, extraordinàriament, com que estem de festa major no 
preguntarem res sobre les Resolucions d’Alcaldia i intentarem arribat al “Sopar de 
Tràfic”. 
    
C.5 Precs i preguntesC.5 Precs i preguntesC.5 Precs i preguntesC.5 Precs i preguntes    
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Realment és una situació extraordinària. Passem doncs al punt C5 de Precs 
i Preguntes. Tenim les dos que ha efectuat el Sr. Font. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr.---- Carles Fernández Carles Fernández Carles Fernández Carles Fernández.- Hi ha dos comentaris, també breus. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- També és extraordinari 
    
Sr. Sr. Sr. Sr. Fernández.Fernández.Fernández.Fernández.---- Són dues qüestions, és a dir s’han produït en les darreres setmanes 
dues activitats promogudes per l’Ajuntament de les quals el nostre Grup Municipal no 
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ha tingut coneixement i, en tot cas, manifestar la nostra queixa pel mateix i li explicaré 
quines són les dues: 
 
 La primera va ser la Festa de l’Esport que es va realitzar un dissabte a la tarda al Centre 
Cultural de la Roca Centre i el nostre Grup Municipal no va rebre cap tipus 
d’informació ni d’invitació en aquest acte, entenc que, no sé quin ha estat el motiu,  és 
un acte institucional que com a representants electes tenim dret a rebre una invitació 
per part de l’Alcalde com rebem per molts altres aspectes, en aquest cas no. 
 
Després, també es va produir una visita a la formigonera de Santa Agnès amb 
l’Associació de Veïns de Santa Agnès en la qual entenem que hi ha una Comissió de 
seguiment d’aquest tema de la que nosaltres també formem part i tampoc vàrem rebre 
cap tipus d’informació, per tant, és manifestar la nostra queixa per aquests dos fets i 
demanar que com és habitual rebem la informació dels actes que fa l’Ajuntament, en 
temps i forma, per poder participar en la mesura de les nostres possibilitats, gràcies. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Passem a contestar, el Sr. Jordi Fortí contestarà. 
    
Sr. Jordi FortíSr. Jordi FortíSr. Jordi FortíSr. Jordi Fortí.- Primer de tot, la visita a la formigonera era una jornada de portes 
obertes de la qual ens vam assabentar el divendres i es feia el dissabte al migdia. Sóc el 
primer que devia haver considerat a tothom que estava involucrat en aquest seguiment 
i demanar disculpes per la meva part, vaig estar trucant a l’Associació de Veïns, al 
President de l’Associació de Veïns de Santa Agnès, al Sr. Urbano, i de la resta no vaig 
arribar a temps com per poder-ho explicar, en tot cas era una jornada de portes 
obertes, va ser una jornada per tots el treballadors i en principi degut a que el 
funcionament de la formigonera i tot està normalitzat dir que no hi ha cap problema, 
ni els veïns més afectats com són els que viuen a dalt a Can Manelic, com bé 
coneixem, en aquest estan molt satisfets de tots els diferents punts que es van portar al 
Consell Comarcal, i en principi, no tenen problemes de pols ni de sorolls ni res d’això, 
de totes maneres disculpeu que no hagi tingut jo en ment aquest aspecte. 
 
Pel que fa a les puntualitzacions del Regidor el Sr. Jordi Font, em sembla que he trobat 
la resolució la 544  que deu ser la contractació d’Agrupació Forestal Serra de Marina i 
llavors el tema de les branques de la zona de Can Jorn que van fer una tala, o una 
neteja, en principi a partir de les fotos que em passi el mateix Regidor em posaré en 
contacte directament amb ell per poder respondre-li tant una com l’altra. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Respecte a la Festa de l’Esport? 
 
Sr.Sr.Sr.Sr.---- Manel Álvarez Manel Álvarez Manel Álvarez Manel Álvarez.- Respecte a la Festa de l’Esport, en principi, el que puc comentar és 
que hi havia ordres, igual que es van convidar a les diferents entitats esportives del 
municipi, també havien de sortir invitacions per als Regidors de l’Ajuntament, de totes 
maneres aquí el que hem de tenir en compte,  i no és com a disculpa, però hem 
canviat de Regidor d’Esports, això ha generat, internament, alguns moments que les 
feines es facin d’una altra manera i és possible que en algun moment doncs alguna 
petita descoordinació hagi comportat algun error d’aquest tipus, de tota manera l’odre 
estava clara, s’havia de convidar a tots els Regidors de la manera que s’havien passat 
invitacions a totes les entitats i fins i tot a particulars o esportistes que no formaven part 
d’una entitat però si que vam voler reconèixer els seus mèrits a nivell esportiu. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- En tot cas fer un comentari, lamentar que no hagin pogut assistir a la Festa 
de l’Esport perquè realment un acte institucional que organitza l’Ajuntament el que és 
lògic és que tots els Regidors del Consistori en tinguin coneixement i puguin decidir 
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lliurement si volen assistir, o no. A diferència de la formigonera de Santa Agnès que és 
un acte privat, que anuncia una jornada de portes obertes és una altra història que no 
depèn tant de nosaltres, tot i així, el Regidor de Santa Agnès que va tenir coneixement 
ja li ha demanat les disculpes.  
 
Donem per acabat el Ple ordinari, s’aixeca la sessió quan són les 22:50hs.  i ara donem 
torn de precs i preguntes al públic assistent com fem sempre.  
    
    
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, essent les 22 hores i 50 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
 
 
 
EL PRESIDENT,        LA SECRETÀRIA,  
    
 
    
 


